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PAPIEŻ BENEDYKT XVI WYPOWIADA SIĘ O PRYWATNYCH OBJAWIENIACH
Przypominamy, że sprawę odróżniania objawień prywatnych od jedynego Objawienia publicznego poruszył
Benedykt XVI w swej niedawno ogłoszonej posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini. Czy-
tamy tam:

„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych»,
których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniej-
szym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od
jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za
pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawie-
nia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pew-
nością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią.
Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawie-
nia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie
zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roz-
tropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form
pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-
21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie na-
leży go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym
razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawie-
nia”.

Benedykt XVI, papież

Publikowane proroctwa dotyczą zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane „Ostrzeżeniem”. Pro-
roctwa te otrzymała wizjonerka z Europy, który twierdzi że otrzymuje przesłania w czasie od 9 listopada
2010 do teraz. Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń, miedzy innymi zmian klimatycznych, przewrotów
politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu władzy antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości odnosi się do
zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa
jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia jako akt miłosierdzia. Wydarzenie to będzie doświadczane przez
każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat. To będzie bardzo silny akt i nikt nie będzie mógł go
zignorować. Każdy uświadomi sobie, że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach
Boga. Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje. Ten dar będzie zachęcać ludzi do po-
nownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie.

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła
VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów
itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.



Index
Nr. Wiadomość: Otrzymane: strona:

1 Pierwsze orędzie od Dziewicy Maryji Poniedziałek, 8 listopada 2010 6
2 Pierwsze Orędzie otrzymane Wtorek, 9 listopada 2010 7

od Naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa
3 Ludzkość stoi w obliczu Ostatecznego Oczyszczenia Czwartek, 11 listopada 2010 8
4 Druga wiadomość od Dziewicy Maryi Czwartek, 11 listopada 2010 8
5 Grzechy rozdzierają Moje Najświętsze Serce Piątek, 12 listopada 2010 8
6 To dzieło zostało przepowiedziane w Księdze z Kells Piątek, 12 listopada 2010 9
7 Ostrzeżenie przed Piekłem i obietnica Raju Sobota, 13 listopada 2010 9
8 Znak Końca Czasów-Chwała powróci na Ziemię Niedziela, 14 listopada 2010 12
9 Powtórne Przyjście Poniedziałek, 15 listopada 13
10 Globalna Władza, Antychryst i Znamię Bestii Poniedziałek, 15 listopada 2010 14
11 Ostrzeżenie do Duchowieństwa 16 listopada 2010 16
12 Odrzuć wszelkie wątpliwości Wtorek, 16 listopada 2010 18
13 Przesłanie do agnostyków i ateistów Czwartek, 18, Listopada 2010 19
14 Powstanie grup satanistycznych i kontrola nad światem Sobota, 20 listopada 2010 19
15 Nawrócenie Niedziela, 21 listopada 2010 21
16 Wezwanie do wszystkich Kościołów niedzielę, 21 listopada 2010 23

i Wyznań do zjednoczenia w walce ze Złem
17 Wielkie Ostrzeżenie – Dar Miłosierdzia Poniedziałek, 22 Listopada 2010 24
18 Ostrzeżenie przed Wojną Nuklearną Wtorek, 23 listopada 2010 25
19 Droga do duchowej doskonałości Środa, 24 listopada 2010 26
20 Globalny Plan zmniejszenia populacji Piątek, 26 Listopada 2010 27

i obalenia światowych przywódców
21 Ostrzeżenie – Apokalipsa 26 listopada 2010, o północy 29
22 Ostrzeżenie – Wzywajcie wierzących Piątek, 26 listopada 2010, o północy 30

do nawracania zagubionych dusz
23 Prześladowanie prawdziwych wizjonerów Poniedziałek, 29 listopada 2010 31
24 Pogoń za bogactwami Wtorek, 30 listopada 2010, w południe 32
25 Ostrzeżenie dla ludzkości, aby pojęła prawdę Wtorek, 7 grudnia 2010, godz. 3.15 rano 34
26 Przyszłe życie Sobota, 11 grudnia 34
27 Wezwanie do zaprzestania Mordu/Aborcji Czwartek 16 grudnia 2010 36
28 Księga Prawdy 18 grudnia 2010 37
29 Wielki Ucisk (1) Poniedziałek, 20 grudnia 2010, godz. 10:00 38
30 Trzecie Przesłanie od Matki Bożej Poniedziałek, 20 grudzień 2010 39
31 Ból, który Jezus cierpi dziś Wtorek, 21 grudnia 2010 40
32 Mój ból i cierpienie dzisiaj Czwartek, 22 grudnia 2010 40
33 Dlaczego stałem się Człowiekiem Piątek, 24 grudnia, o godz. 20:00-20:15 41
34 Fałszywi nauczyciele i prorocy Sobota, 25 grudnia 20100 42
35 Świętowanie Bożego Narodzenia Wtorek, 25 grudnia 2010 43
36 Ostrzeżenie, aby wierzący nie odrzucali Wtorek, 28 grudnia 2010 43

autentycznych Proroków
BARDZO WAŻNE ORĘDZIE DANE W NOWY ROK 1 STYCZNIA 2011

37 Nadchodzi cenzura mediów Sobota, 1 stycznia 2011, godz. 2 rano 45
38 Jak Ostrzeżenie jest Darem dla ludzkości Niedziela, 2 stycznia 20115 47
39 2011 Rok Oczyszczenia 11-12 stycznia, godz. 23:45-12:30 49
40 Ostrzeżenie-Bliskie Powtórne Przyjście - Szansa Środa, 12 stycznia 2011 51

zbawienia waszych dusz
41 Jak wejść do Nieba – rola cierpienia Sobota, 14 stycznia 2011 52
42 Niesienie Mojego Krzyża 16 stycznia 2011 53
43 Jak łatwo jest grzeszyć Poniedziałek, 24 styczeń 2011 54
44 Przygotujcie się na Ostrzeżenie - Oświecenie Sumienia Czwartek, 28 stycznia 2011 55
45 Miłość jest drogą do Zbawienia 5 lutego 2011, godz. 11:50 56
46 Globalne nawrócenie wkrótce nastąpi 6 lutego 2011 56
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47 Publikuj Moje orędzia na całym świecie Poniedziałek, 7 Lutego 2011 57
48 Przesłanie od Ducha Świętego Sobota, 12 lutego 2011 godz. 3:30 58
49 BARDZO PILNE — Ostrzeżenie Czwartek, 17 lutego 2011 o godz. 23.45 58
50 Ostatnie przesłanie dla tomu pt. „Ostrzeżenie” Sobota, 19 Lutego 2011, godz. 15.00 59
51 Demokracja zniknie – Księża będą męczeni Czwartek, 3 marca 2011 o 23:30 60
52 Wszyscy Chrześcijanie Żałujcie Teraz za Wasze Sobota, 5 marca 2011 62

Grzechy, Katolicy Módlcie się za Papieża Benedykta
53 Słowa pocieszenia w związku z tymi, Niedziela, 6 marca 2011 62

którzy kwestionują te wiadomości
54 Sędzia całej ludzkości Sobota, 11 marca 2011 63

Człowiek będzie ukarany w tym roku oczyszczenia
55 Trzęsienia ziemi w Europie i wojna światowa Piątek, 18 marca 2011, o północy 63
56 Módlcie się za tych, którzy powodują ból Poniedziałek, 21 marca 2011 65
57 Znaczenie i moc modlitwy Czwartek, 24 marca 2011 65
58 Ręka Mojego przedwiecznego Ojca Poniedziałek, 4 kwietnia 2011 66

spadnie teraz na ten niewdzięczny
i zaślepiony świat

59 Nigdy nie osądzajcie innych religii Środa, 6 kwietnia 2011 67
lub seksualnych preferencji

60 Miliony dusz zostanie uratowanych Czwartek, 7 kwietnia 2011 69
przez te przekazy

61 Mój ból jest dzisiaj jeszcze większy, Środa, 13 kwietnia 2011 69
niż był podczas Mojego Ukrzyżowania

62 Specjalne Łaski obiecane za wzywanie Jezusa Czwartek, 14 kwietnia 2011 70
przez zaledwie jeden dzień

63 Jestem obecny w Eucharystii pomimo błędnej Czwartek, 14 kwietnia 2011 71
interpretacji Mojej Obietnicy

64 Jak możecie zapewnić, aby wasze rodziny Piątek, 15 kwietnia 2011 71
i przyjaciele mogli osiągnąć Niebo?

65 Doświadczenie podczas Ostrzeżenia i modlitwy Sobota, 16 kwietnia 2011 72
o natychmiastowe przebaczenie

66 Obudźcie się dla Prawdy, zanim będzie za późno Piątek, 15 kwietnia 2011 73
67 Nawet małe grupy modlących się o Miłosierdzie Sobota, 16 kwietnia 2011 73

Boże mogą uratować miliony
68 Nowy Porządek Świata – Plan kontroli waszych Niedziela, 17 kwietnia 2011, godz. 09:00 74

pieniędzy i waszej żywności
69 Gniew Boży spadnie na Nowy Porządek Świata Niedziela, 17 kwietnia 2011, godz.19:00 75
70 Seksualna niemoralność doprowadzi was do piekła Poniedziałek, 19 kwietnia 2011 75
71 Powstań przeciwko atakom szatana Środa, 20 kwietnia 2011 77
72 Brońcie prawa swoich dzieci do chrześcijańskiego Wielki Piątek, 23 kwietnia 2011 77

wychowania
73 Zadeklarujcie waszą wierność dla Mojego Sobota, 23 kwietnia 2011 78

Bożego Miłosierdzia
74 Nawracajcie innych przy każdej okazji 24 kwietnia 2011, Niedziela Wielkanocna 79
75 Arabskie powstanie wznieci globalne niepokoje Wtorek, 26 kwietnia 2011 79

– Włochy wywołają negatywne konsekwencje
• brakuje
77 Aby wejść do Nieba, niezbędna jest pokora Piątek, 29 kwietnia 2011 80
78 Ludzie na całym świecie posiadają te same cechy Sobota, 30 kwietnia 2011 81
79 Rosja i Chiny spowodują zakłócenia Niedziela, 1 maj 2011 81
80 Szatan wprowadza chaos i spustoszenie w świecie, Środa, 4 maj 2011 82

ale jego dni są teraz policzone
81 Okrucieństwa Mojego Ukrzyżowania nie zostały Sobota, 7 maja 2011 83

ujawnione ludzkości w sposób, w jaki powinny być
82 Dar Ducha Świętego rozlany został Wtorek, 10 maja 2011 84

nad całym światem
83 Przesłanie od Maryi Dziewicy dotyczące Środa, 11 maja 2011 84

wstawiennictwa Świętych
84 Przewidywane trzęsienie ziemi w Europie Środa, 11 maja 2011 85

odbyło się dziś
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85 Dlaczego Bóg, Przedwieczny Ojciec, Piątek, 13 maja 2011 85
posyła w świat nowych proroków

86 Odrzućcie prace spirytualizmu New Age Niedziela, 15 maja 2011 86
87 Znaczenie postu i zaprzeczeniu siebie Poniedziałek, 16 maja 2011 88
88 Czcijcie Mojego Ojca Środa, 18 maja 2011, godz. 17.00 88
89 Odpowiedzialność rodziców w dzisiejszym świecie Czwartek, 19 maja 2011 89
90 Zamieszanie, co oznaczać będzie Piątek, 20 maja 2011 90

Moje Powtórne Przyjście
91 Przebaczenie – droga do wolności Sobota, 21 maja 2011 91
92 Nowe przepowiednie – powódź we Francji tego lata Niedziela, 22 maja 2011 92
93 Dlaczego przekazuję światu w taki sposób bez daty? Niedziela, 22 maja 2011 92
94 Niebiosa otworzą się podczas Ostrzeżenia Poniedziałek, 23 maja 2011 93
95 Jeśli uważacie, że to trudne – modlić się Wtorek, 24 maja 2011 94
96 Chciałbym podziękować tym, którzy pomagają Czwartek, 25 maja 2011 94

w rozprzestrzenianiu Mojego Świętego Słowa
97 Orędzie z ostrzeżeniem dla światowych przywódców Czwartek, 25 maja 2011 godz. 22.00 95
98 Radzenie sobie z trudnościami finansowymi Piątek, 27 maja 2011, godz.13.00 96
99 Grzech jest zawsze grzechem, Niedziela, 29 maja 2011, godz. 17.30 97

bez względu na sposób usprawiedliwienia
100 Miecze Sprawiedliwości opadną teraz Poniedziałek, 30 maja 2011, godz. 3:00 97
101 Ostrzeżenie dla tych, którzy biorą udział Poniedziałek, 30 maja 2011, godz. 22:00 98

w kulcie szatana
102 Powiedz im, że ich kocham, ale chcę, Wtorek, 31 maja 2011 98

żeby ze Mną rozmawiali
103 Proroctwo z Garabandal będzie się teraz Wtorek, 31 maja 2011 100

stawać rzeczywistością
104 Dni Papieża Benedykta są teraz policzone Czwartek, 1 czerwiec 2011 100
105 Szatan werbuje młodych ludzi przez pop-kulturę Sobota, 4 czerwca 2011 101
106 Dwie komety zderzą się, Mój Krzyż Niedziela, 5 czerwca 2011 102

pojawi się na czerwonym niebie
107 Klucze Rzymu zwracane są obecnie do Boga, Poniedziałek, 6 czerwca 2011 103

Wszechmogącego Ojca
108 Orędzie Dziewicy Maryi odnośnie Jej Wtorek, 7 czerwca 2011 104

zagubionych dzieci
109 Orędzie do kapłanów, biskupów i kardynałów 7 czerwca 2011 104

o fałszywym proroku
110 Przygotujcie wasze rodziny, że będą świadkami Środa, 8 czerwca 2011, godz. 16:45 105

Mojego Krzyża na niebie
111 Przesłanie miłości do wszystkich Moich wyznawców Środa, 8 czerwca 2011, godz. 21:00 106
112 Moje Duchowe Przewodnictwo blokować będzie Sobota, 11 czerwca 2011, godz. 15:30 107

dzieła zniszczenia szatana
113 „Wyzwoliciele” na Bliskim Wschodzie chcą Sobota, 11 czerwca 2011, godz. 22:00 108

kontrolować Żydów
114 Obfitość Miłości przy Adoracji uczyni was Niedziela, 12 czerwca 2011, godz. 19:00 108

silniejszymi i spokojniejszymi
115 Przekażcie Mi wasze kłopoty, a Ja zmniejszę Poniedziałek, 13 czerwca 2011, godz. 18:00 109

wasze brzemię
116 Moi wyznawcy muszą wykazać odwagę, Wtorek, 14 czerwca 2011 109

by przygotować innych na Ostrzeżenie
117 Intelektualny religijny snobizm obraża Mnie Środa, 15 czerwca 2011, godz. 10:00 110
118 Komunikacja z młodym, materialistycznym Środa, 15 czerwca 2011, godz. 23:00 110

i zmiennym społeczeństwem
119 Moje Dzieci staną naprzeciw Mnie Poniedziałek, 20 czerwca 2011 112

po raz pierwszy podczas Ostrzeżenia
120 Orędzie Najświętszej Marii Panny Środa, 22 czerwca 2011, godz.18:00 113

o przekazywaniu do młodzieży
121 Ostrzeżenie udowodni, że Bóg istnieje Środa, 22 czerwca 2011, godz. 19:00 113
122 Zwyczajni ludzie, dobrzy ludzie odwracają się od Mnie Czwartek, 23 czerwca 2011 114
123 Ludzie nie wiedzą, czym jest ich dusza Sobota, 25 czerwca 2011, godz. 1:30 115

– odpowiedź jest prosta
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124 Najświętsza Maria Panna: szatan traci swoją moc, Sobota, 25 czerwca 2011, godz. 15:00 116
gdy odmawiacie Mój Różaniec

125 Pierwsze orędzie od Boga Ojca – Teraz Sobota, 25 czerwca 2011, godz.16:00 117
nadszedł czas dla Mnie, aby odzyskać Moje
Chwalebne Królestwo – Nowy Raj na ziemi
trwać będzie 1000 lat

126 Ostrzeżenie jest przejawem Mojego Boskiego Niedziela, 26 czerwca 2011 118
Miłosierdzia danego Siostrze Faustynie

127 Nadal rozprzestrzeniaj Moje Słowo – Posyłam Wtorek, 28 czerwca 2011 118
ci wielu ochotników

128 Wyznajcie teraz swoje grzechy – nie bójcie się Środa, 29 czerwca 2011, godz. 19:00 119
129 Nie dopuszczajcie, by ludzkie słabości Mojego Czwartek, 30 czerwca 2011, godz. 20:00 119

Kościoła odwróciły was ode Mnie
130 Modlitwa może zapobiec konfliktom w świecie Piątek, 1 lipca 2011, godz. 23:00 120
131 Walka, którą inscenizuje szatan, by zdyskredytować Sobota, 2 lipca 2011, godz. 10:00 121

te orędzia, nasila się
132 Ateiści i naukowcy będą mówić że ostrzeżenie Niedziela, 3 lipca 2011 121

było złudzeniem
133 Dla moich wyznawców, którzy potępiają te orędzia Czwartek, 5 lipca, 2011 123
134 Znaczenie sakramentów Małżeństwa Środa, 6 lipca 2011 123

i Pierwszej Komunii Świętej
135 Narcyzm - zarazą współczesnego świata Czwartek, 7 Lipca 2011 124
136 Ojciec Przedwieczny powstrzyma Nowy Porządek Piątek, 8 Lipca 2011 125

Świata przed ostatecznym prześladowaniem Jego dzieci
137 Niech Moi wyświęceni słudzy przygotują swoje stada Sobota, 9 lipca 2011 126
138 Nie bójcie się, nawrócenie stworzy wielkie Poniedziałek, 10 lipca 2011 127

poczucie miłości i pokoju
139 Wezwanie do osób wysokich rangą Środa, 13 lipca 2011 127

by rozpowszechniali Moje Słowo
140 Moje Przesłania Przyniosą łzy nawrócenia Czwartek, 14 lipca 2011 128
• MATKA BOŻA OZNAJMIA SWOJĄ WOLĘ 16 lipca 2011 roku 128

WOBEC POLSKI
142 Orędzie nr. 142 z serii Ostrzeżenie Sobota, 16 lipca 2011, godz. 23:00 129
143 Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Mną jest kłamcą, Niedziela, 17 lipca 2011 130

ponieważ Ja nigdy nie będę się ukazywał w człowieku
144 Bronią waszego wyboru jest wasza Miłość do Mnie Czwartek, 19 lipca 2011, godz.23:45 130
145 Orędzie nr. 145 Środa, 20 lipca 2011 131
146 Drugie przesłanie od Boga Ojca Sobota, 23 lipca 2011, godz. 17:15 132

Nie będzie żadnego człowieka, który by nie usłyszał
słowa Mojego Syna

147 Sierpień 2011 miesiącem ratunku dla dusz Sobota, 23 lipiec 2011, godz.17:30-17:40 133
148 Bóg Ojciec zniszczy tych, którzy planują upadek Niedziela, 24 lipca 2011, 23.00 133

waluty
149 Szatan jest bezsilny wobec moich oddanych wiernych Poniedziałek, 25 lipca 2011, 09:00 134
150 Apel do księży i sióstr zakonnych w Kościele Poniedziałek, 25 lipca 2011, 21:00 134

Rzymskokatolickim
151 Wiadomość od Najświętszej Maryi Panny „Dusza ofiarna” Czwartek, 28 lipca 2011, 14:25 135
152 Módlcie się za dusze tych, którzy zostaliby potępieni Czwartek, 28 lipca 2010, 15:30 135

i nie przeżyją „Ostrzeżenia”
153 Wy nie należycie do szatana, wy należycie do Mnie Sobota, 30 lipca 2011,15:30 136

i Mojego Wiekuistego Ojca
154 Bądźcie gotowi w każdym czasie Poniedziałek, 1 sierpia 2011, 23:00 137
155 Pytania do Jezusa Poniedziałek, 1 sierpia 2011, 23:30 137
156 JEDNA Z NAJBARDZIEJ PILNYCH WIADOMOŚCI Wtorek, 2 sierpia 2011, 20:15 138

DLA CZŁOWIECZEŃSTWA (PILNE!)
157 Przesłanie od Maryi Dziewicy – jeszcze tylko kilka razy Środa, 3 sierpia 2011, godz. 9:45 139

ukaże się w świecie
158 Moje urodziny jest to specjalne święto Czwartek, 4 sierpia 2011, godz. 20:30 140
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159 Czas oczekiwania – powiedz innym by wiedzieli, Czwartek, 4 sierpia 2011 godz. 21:40 140
czego się mają spodziewać

160 Bóg Ojciec – rola cierpienia Niedziela, 7 lipca 2011 godz. 14:45
• Posłanie od Jezusa z Nazaretu dla Ned’a Dougherty Poniedziałek, 1 sierpnia 2011 141
161 Dzieci nie zniechęcajcie się tragicznymi przepowiedniami, Poniedziałek, 8 sierpia 2011, godz. 19:45 143

o rozpaczy, przed którymi stoi ludzkość
162 Zamieszki w świecie spowodowane brakiem Wtorek, 9 sierpia 2011, godz. 20:30 143

miłości do Mnie
163 Obawa przed Ostrzeżeniem nie jest czymś, Środa, 10 sierpnia 2011, godz. 23:00 144

do czego zachęcam
164 Módlcie się za tych, którzy nie widzą nic, Czwartek, 11 sierpia 2011 145

poza materialnymi korzyściami
165 Moim wyznawcom dany został teraz Dar Wstawiennictwa Piątek, 12 sierpia 2011, godz. 23:45 145
166 Bóg stworzył świat – żadna inna planeta nie może być Sobota, 13 sierpnia 2011, godz. 17:00 146

zamieszkiwana przez człowieka
167 Cieszcie się chwalebnym życiem, Niedziela, 14 sierpnia 2011, godz. 14:25 147

które oczekuje was przez 1000 lat
168 Pomóżcie Mi uratować wszystkich młodych ludzi Poniedziałek, 15 sierpnia 2011 147

najbardziej narażonych w waszym społeczeństwie
169 Jak prosić Mnie o pomoc w rozwiązaniu waszych Środa, 17 sierpnia 2011, godz. 23:00 148

zmartwień
170 Wielki Ucisk łagodzony jest przez modlitwę Czwartek, 18 sierpnia 2011, godz.20:45 149
171 Co powoduje, że młodzi ludzie tak się Mnie wstydzą? Piątek, 19 sierpia 2011, godz. 23:00 150
172 Pieniądze i ich nadmiar demoralizują duszę Niedziela, 21 sierpnia 2011, godz. 23.00 151
173 Zło przedstawiane jest jako dobro, podczas gdy dobro Poniedziałek, 22 sierpia 2011, godz.20:10 151

przedstawiane jest jako zło.
174 Żaden grzech nie jest tak poważny, żeby nie mógł być Wtorek, 23 sierpia 2011, godz. 23:45 152

wybaczony
• Wołajcie do Mnie Orędzie do G. Lomax 24.08.2011 153
• Musicie teraz stale szukać Mojej twarzy Orędzie dla G. Lomax 25.08.2011 153
175 Klimatyczny chaos doświadczy teraz wiele krajów. Czwartek, 25 sierpia 2011, godz. 20:00 154

Mój Ojciec jest rozgniewany
176 Orędzie do duchowieństwa – nie pozwólcie na zastraszenie Sobota, 27 sierpia 2011 154

was przez świeckie społeczeństwa
177 Wiele dusz zginie w piekle z powodu grzechu pornografii Niedziela, 28 sierpia 2011, godz.17:00 155
178 Ci, którzy dzięki wizjonerom głoszą Moje Prawdziwe Niedziela, 28 sierpia 2011, godz. 23:00 156

Słowo, będą wyśmiewani
• Moi Ludzie Muszą Kontrolować Swoje Usta Orędzie do G. Lomax 29.08.2011 157
179 Bóg Ojciec: „Moja ręka spadnie z siłą na narody, Poniedziałek, 29 sierpia 2011 157

które legalizują aborcję”
180 Wybierzcie ludzi, których znacie i przyjdźcie przed tron Wtorek, 30 sierpień 2011, godz.14:30 158

Mojego Ojca, aby ich uratować
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pierwsze orędzie od Dziewicy Maryji
Orędzie nr 1 z serii Ostrzeżenie

Ostrzeżenie

Otrzymano w poniedziałek, 8 listopada 2010, o godz. 15:30, po odmówieniu Różańca w Domu
(ogłaszająca przyszłe proroctwa, do dziś są otrzymywane przez wizjonerkę, która wtedy nie miała

pojęcia o co jest proszona)

„Moje dziecko masz odpowiedzialne zadanie do wykonania i nie możesz pozwolić by ktokolwiek cię za-
trzymał. Prawda musi wyjść na jaw. Zostałaś wybrana do tego zadania. Moje dziecko, pozostań silna. Aby
dokończyć tą pracę, szukaj prowadzenia u Boga w niebie.
Wszyscy święci pracują wraz z tobą. Postaci*, (zobacz koniec orędzia) które zobaczyłaś są wszystkie po to, by
pomóc ci rozpowszechnić moje nieskończone orędzia na cały świat, by usłyszał. Jesteś prowadzona. Nie bę-
dzie to łatwe, ale uwielbiasz ochraniać. Wszystko co się dzieje zostało przepowiedziane. Jesteś narzędziem
przez które Bóg będzie porozumiewał się ze wszystkimi swoimi dziećmi.
Nigdy nie zapominaj, że Bóg kocha wszystkie swoje dzieci włączając w to tych grzeszników, którzy go ob-
razili. Błagaj o litość dla każdego z nich. Święta Rodzina ponownie się zjednoczy.

(chwila przerwy… w tym momencie byłam zaskoczona więc spytałam Matkę Bożą ― czy aby dobrze zro-
zumiałam?” Ona uśmiechnęła się delikatnie i kontynuowała…)

Weź do ręki długopis, właśnie tak i rozgłaszaj prawdę zanim będzie za późno. Te wiadomości mają boskie
pochodzenie i muszą być szanowane. Wierzę, że upewnisz się, że rzeczywiście trafią one do niewierzącego
świata. Najważniejsze jest, byś pozostała silna dla mojego ukochanego syna. Wiem, że cierpisz dla Niego
z Nim i przez Niego. Raduj się, bo to jest dobre. Poprzez to, że wybrano cię do tej pracy, zostałaś błogo-
sławiona. Pozostań silna.
Codziennie módl się o prowadzenie. Z upływem czasu staniesz się silniejsza. Nie lękaj się. Jestem z tobą i
twoją rodziną każdego dnia. Jesteś napełniana Duchem Świętym tak, byś mogła odkryć prawdę na temat pla-
nów mojego Ojca dotyczących ziemi.
Moje dziecko, odrzuć wątpliwości. Nie wyobrażasz sobie nawet tej boskiej wiadomości.

Zapowiedziane Pisma zostaną ujawnione.
Módl się za wszystkie Boże dzieci. Mój drogi ukochany Syn cierpi tak bardzo każdego dnia. Cierpi męki z
powodu grzechów człowieka. Jego cierpienie osiągnęło niespotykany poziom, którego nie doświadczył od
czasu swojej śmierci na krzyżu.
Masz siłę i ducha, które są potrzebne, by z Bożym błogosławieństwem przeprowadzić tą misję. Twoje
oczyszczenie jest już całkowite. Jesteś gotowa do walki, która na ciebie czeka.
Idź teraz moje dziecko. Przywdziej swoją zbroję. Stań z uniesioną wysoko głową i pomóż zwalczyć Złego.
Nie rozpaczaj, gdy będziesz się czasami czuła samotna. Masz wszystkich aniołów i świętych – włączając
w to Świętego Jana Pawła II, Świętą Faustynę i Świętego Józefa, którzy prowadzą cię na każdym kroku.
Dziękuję moje dziecko za wiarę jaką okazałaś. Jesteś wojowniczką i jesteś bardzo mocno ukochana przez
Boga Ojca i mojego drogiego, ukochanego Syna. Jesteś jednym z Jezusem i twoja ręka jest prowadzona
przez Ducha Świętego.
Idź teraz, moje dziecko i użyj wszystkich dostępnych ci narzędzi w tym najważniejszym w historii ludzko-
ści czasie.
Niech ci Bóg Błogosławi, moje dziecko.
Twoja kochająca Matka w Chrystusie, Maryja Królowa Ziemi

* postaci o których mowa są wizerunkami różnych świętych, którzy ukazali się wizjonerce podczas prywatnego objawienia, ale
ona nie miała pojęcia kim byli, dopiero później dowiedziała się tego. Oprócz tych wymienionych powyżej np. Św. Jana Pawła
II, Św. Faustyny i Św Józefa, były obecne dwie postaci, które pozostają nierozpoznane

6



Pierwsze Orędzie otrzymane od Naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa
Orędzie nr 2 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano we wtorek, 9 listopada 2010

o godz. 3:00 nad ranem

Uważaj, bo zbliża się czas byś powiedziała światu, że sprawiedliwość spotka wszystkich tych, którzy mnie
odrzucają. Moje miłosierdzie wobec tych, którzy podążają za prawdą Mojego cierpienia na krzyżu, nie zna
granic.
Radość niech zstąpi na tych Moich wyznawców, którzy odrzucają pokusy, którym muszą codziennie stawiać
czoła. Inni, ci którzy odwrócili się plecami do Mojego nauczania są ślepi na obietnice złożone przeze mnie
kiedy umarłem za ich grzechy na krzyżu.
Odczuwam dotkliwy ból i czuję się opuszczony z powodu porzucenia, którego doznaję od Moich ukocha-
nych grzeszników dla których oddałem Moje ziemskie życie.
Obecnie ziemia pogrążona jest w ciemności. Oni, Moi naśladowcy, bardzo cierpią wraz ze Mną, gdy są
świadkami świata grzeszników, którzy nie tylko odwrócili się plecami do Boga, Mojego Przedwiecznego
Ojca, ale również do Mnie, który złożyłem ogromną ofiarę by ich ocalić od królestwa wiecznego potępie-
nia.
Rozpaczam i płaczę gorzkimi łzami rozczarowania i żalu z powodu w jaki zostałem odrzucony po raz drugi.
Ponaglam Moich wyznawców by się zgromadzili w tym momencie rozpaczy na świecie. Muszą odrzucić
swoją obojętność by modlić się i połączyć się ze Mną by pomóc tym duszom, które zostały skradzione przez
Złego.
Ciągle jest czas by grzesznicy okazali żal za grzechy. Nie ma łatwego sposobu. To musi nastąpić z głębi
serca. Wierzący, nie obawiajcie się wznieść waszych głosów i chórem głosić miłość, którą mam dla wszyst-
kich.
Chrześcijan, Muzułmanów, Hindusów, Żydów jak również tych, których wierzenia wywodzą się z omylnego
umysłu człowieka– wzywam was wszystkich jeden ostatni raz, byście otworzyli wasze oczy na prawdziwe
słowo Boga. Boga, który posłał wam słowo poprzez proroków. Prawda została zapisana i udokumentowana
w Świętym słowie Pisma Świętego, której żaden człowiek nie może poprawiać, zmieniać, lub próbować
przeinaczać podług swojej własnej interpretacji. Jest tylko jeden Bóg. Odłóżcie więc swoją broń, otwórz-
cie oczy i podążajcie za Mną ku Życiu Wiecznemu.
Kocham was tak bardzo że oddałem Moje życie za was. Czy zapomnieliście? Przez Moje Boże Miłosier-
dzie błagam was wszystkich po raz ostatni, byście do Mnie powrócili. Przez Moje Miłosierdzie powracam
na ziemię i próbuję wam pomóc, byście spojrzeli w głąb swoich serc i poszukali prawdy. Nie pozwólcie Zwo-
dzicielowi ażeby was zniszczył. Dążcie do prawdy. Miłość– czysta miłość– jest drogą do Królestwa Mego
Ojca.
Proszę was, proszę byście pamiętali o Bożym Miłosierdziu. Kocham każdego z was. Módlcie się teraz o
przebaczenie wam waszych grzechów. Wyciągnijcie ręce i pozwólcie mi was prowadzić do Królestwa Mo-
jego Ojca. Wracam na ziemię jak zostało to zapowiedziane. Ten czas zbliża się tak szybko, że wielu z was
będzie nieprzygotowanych. Tak wielu będzie wstrząśniętych i znienacka zaskoczonych, że nie uwierzą że
to się dzieje naprawdę. Nie pozostało teraz wiele czasu by Moi prorocy przygotowali ludzkość na to wiel-
kie wydarzenie.
Wierzący, wołam do was wszystkich byście wzięli moje ostrzeżenie pod uwagę. Głoście prawdę. Ponaglajcie
ludzi, by prosili o Moje miłosierdzie. Będę dążyć do tego, by ocalić każdą jedną duszę, która okaże żal za
grzechy aż do jej ostatniego tchnienia.
Nie mogę i nie będę działać wbrew ich własnej woli. Upraszam was, byście słuchali i mieli wzgląd na Moje
słowo. Kocham was wszystkich. Proszę was byście modlili się o nawrócenie przed Końcem Czasów, co
prawie właśnie nastąpiło. Nie jest Moim zamiarem przestraszenie Moich wyznawców, ale błagam was teraz
wszystkich, byście ratowali wszystkie dusze. Musicie przypominać wszystkim o tym jak pilne jest uwol-
nienie ich umysłów od pogoni za sprawami doczesnymi. Zamiast tego, dążcie do cnoty prostej pokory po-
zbawionej własnego ego oraz bałwochwalstwa.
Prości ludzie będą musieli wyznaczać szlak w głoszeniu prawdy o Moim Ponownym Przyjściu.
Z powodu szybko narastającej duchowej ciemności rozpowszechnianej przez ateizm i nagły wzrost kultu
Szatana w smutnym i niewdzięcznym dzisiejszym świecie, to proste dusze, prawdziwie wierzący będą mu-
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sieli podjąć zadanie głoszenia prawdy.
Módlcie się za zbawienie ludzkości, bo świat zmierza ku Wielkiemu Uciskowi*, jak zostało zapowiedziane
w Piśmie Świętym. Będzie zależało od wolnej woli ludzkości czy są przygotowani, by dążyć do żalu za
grzechy. Nigdy nie powinni się obawiać. Moja miłość zawsze jest miłosierna.
Wasz Zbawiciel Jezus Chrystus

*przypis od tłumacza; patrz Mt 24:21
„Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie.”

Ludzkość stoi w obliczu Ostatecznego Oczyszczenia
Orędzie nr 3 z serii Ostrzeżenie. Otrzymane w czwartek, 11 listopada 2010

Tak, Moja umiłowana córko, to Ja. Ty i Ja będziemy pracować ramię w ramię by przygotować świat na
czasy, które czekają ludzkość, bo ziemia stoi w obliczu ostatecznego oczyszczenia.
Ważne jest, że to oczyszczenie się dokona, gdyż bez niego nie może być życia wiecznego dla Moich dzieci.
Na Moje dzieci, a zwłaszcza na Moich wyznawców czekają trudności, dlatego że to jest cześć walki o dusze,
która musi być rozegrana.
Odpręż się. Pozwól, Moja córko, swojemu sercu poczuć Moją miłość. Przyjmij ten dar ode Mnie. Być może
jesteś tym zaskoczona, ale jestem twoją rodziną. Jesteś w domu wraz ze Mną, w Moim Królestwie. Masz
teraz zadanie do wykonania. Weź Mnie za rękę, a poprowadzę twój umysł, tak, abyś przyprowadziła Moje
dzieci z powrotem do Mojego Świętego Serca. A teraz Moje dziecko, odpoczywaj.
Twój kochający Chrystus Jezus.
Twój kochający Zbawiciel

Druga wiadomość od Dziewicy Maryi
Orędzie nr 4 z serii Ostrzeżenie. Czwartek, 11 listopada 2010, godz. 0:20

Jesteś silnym, nadzwyczajnym dzieckiem Bożym. Zawsze będę z Tobą pracować, bowiem Ty widziałaś tu
na ziemi obie strony życia. Ty moje dziecko masz pojąć, co to jest dzieło Boże. Bądź błogosławiona moja
umiłowana. Dziękuję Ci. Moje kochane dziecko, Tobie jest dana łaska Boża dla Twojej pracy. W momen-
cie, gdy Duch Święty nawiedził Twoją duszę, była ona gotowa do pracy. Moja bezwarunkowa miłość do Cie-
bie sprawi, że będziesz silniejsza niż w minionych dniach. Proszę nie martw się, negatywne emocje mogą
Cię tylko powstrzymywać. Módl się każdego dnia do mnie Twojej Wiecznej Matki. Nigdy Ciebie nie opusz-
czę, nie zostawię Cię w pracy samej. Ty moje kochane dziecko otrzymałaś bardzo szczególny dar, teraz Ty
wiesz w jaki sposób go masz używać. Moje dziecko, ja rozumiem, że do tej chwili to jest dla Ciebie bardzo
straszne. Bądź zawsze pewna, ja jestem z Tobą na każdym etapie Twojej drogi. Pokój niech będzie z Tobą.
Zawsze będę żyć w Twoim sercu. Błogosławię Cię, moje dziecko i dziękuję Ci za Twoją odpowiedź.
Matka pokoju i nadziei Maria

Grzechy rozdzierają Moje Najświętsze Serce
Orędzie nr 5 z serii Ostrzeżenie. Otrzymane w piątek, 12 Listopada 2010, godz. 3:00 rano

Napisz to, moja córko. Czas upływa. Nie lekceważ Mojej prośby, aby opublikować Moje ostrzeżenia dla
ludzkości. Teraz jest potrzeba skruchy. Moje dzieci muszą usłyszeć Moje wołanie. Moja córko, najpierw ko-
munikuj się z grupami chrześcijańskimi, aby rozpowszechnić Moje prośby.
Bądź silna. Wybrałem cię do tego dzieła, aby moje wołanie o nawrócenie mogło być szybko usłyszane. Pisz
książkę i rozpowszechniaj Moje słowa poprzez współczesne środki, jak internet i inne media. Ponieważ
Moja prośba jest pilna, podtrzymam twoją rękę, abyś mogła zrozumieć przesłanie.
Jesteś silniejsza niż myślisz. Módl się więcej do Mojego Miłosierdzia. Nie lękaj się. Dlaczego jesteś taka
przerażona. Wieczne życie, kiedy Niebo i Ziemia połączą się jest już na wyciągnięcie ręki. To jest to, do
czego człowiek od zawsze dążył. Nie daj się ogłupić atrakcjom, które proponuje świat. Nie można ich po-
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równywać z tym, co czeka w Królestwie Mojego Ojca. Otrzymasz wsparcie, jak tylko te rzeczy zaczną się
ujawniać.
Te kilka ostatnich dni było dla ciebie przytłaczających, ale zaakceptowałaś w swoim sercu to, o co cię pro-
szę. To jest trudne i być może nieco przerażające dla ciebie, aby to wszystko pojąć, ale ważne, abyś ufała
Mi.
Trwaj przy Mnie w swoim sercu i oprzyj się o Mnie. Oddaj wszystkie swoje wątpliwości, a twoje zadanie
stanie się łatwiejsze. Musisz przypominać ludziom o obietnicach i odnoś się do Mojego pisanego słowa.
Oprzyj się na zapiskach, aby to miało sens. Nigdy nie bój się zwracać ludziom uwagi, jak ich grzechy ranią
Moje Najświętsze Serce i przeszywają duszę Mojego Przedwiecznego Ojca.
My, Moja Matka i wszyscy święci podtrzymamy twoją rękę i umocnimy cię. Otrzymasz praktyczną pomoc
i wsparcie w twojej pracy.
Strzeż się tych, którzy będą czynić przeszkody, aby opóźnić rozpowszechnianie tych słów. Módl się za nich
i idź naprzód. Wiem, że jesteś zmęczona, ale Moja prośba musi zostać wysłuchana szybko.
Teraz odpocznij, Moje dziecko. Pracujesz dobrze, z wiarą i odwagą. Nigdy się nie poddawaj.
Twój Kochany Zbawiciel, Jezus Chrystus

To dzieło zostało przepowiedziane w Księdze z Kells
Orędzie nr 6 z serii Ostrzeżenie. Otrzymane w piątek, 12 listopada 2010, godz. 15:00

Naprzód, czyń co jest potrzebne, aby ludzie ujrzeli i usłyszeli Moje Boskie orędzia. Ufam ci, droga córko,
użyj wszelkich środków, które uważasz za dobre, aby ludzie czytali te orędzia. Musisz włożyć całą swoją
energię, aby napisać tę książkę. Książka o której mówię jest świętym pismem i jest częścią Planu, jak zos-
tało objawione w Księdze z Kells[i]. Ta książka została przepowiedziana, zmieni życie i ocali dusze. Tak,
książka jest tym, co zostało przepowiedziane. Ty jesteś skrybą, Ja jestem Autorem.
Nie czuj się zaskoczona czy onieśmielona, gdyż jest to święta rzecz, a ty zostałaś wybrana do tego dzieła.
Zabierze ci to trzy miesiące. Chcę, abyś opublikowała to na całym świecie. Ma być to dzieło wielkie, pełne
mocy i czytane przez miliony, tak jak Pismo Święte.
Moja córko, możesz to opublikować pod tytułem ‘in conversation with the secret prophet’, może tak być.
Czemu się lękasz, Moje dziecko. Jesteś prowadzona z Wysoka. Musisz być dzielna. Zaufaj Mi. Oddaj się Mi.
Poprowadzę twoją dłoń i twoje kroki na tej drodze. Później skieruję jeszcze następne Moje słowa do ciebie.
Twój kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

Ostrzeżenie przed Piekłem i obietnica Raju
Orędzie nr 7 z serii Ostrzeżenie.

Otrzymane w sobotę, 13 listopada 2010, godz. 3 rano

Moja kochana córko, przechodzisz teraz straszne prześladowanie, które dopuściłem, aby uwolnić twoją
duszę z udręki Piekła. Teraz jesteś wolna i twój duch umożliwi ci rozpowszechnić Moje słowa, tak aby ludz-
kość mogła być uwolniona od cierpienia, które ją czeka jeżeli będzie na tyle nierozsądna aby ulec Złemu.
Ty, Moja córko byłaś wybrana od samego początku. Cały czas czynię cię mocniejszą. Jak myślisz, jaką bę-
dziesz za tydzień, rok, dwa lata? Wojownikiem, dzielnym aż do końca. Będziesz pracować ze Mną, aby
oczyszczać dusze Moich drogich dzieci, dla których żywię głębokie i pełne miłości współczucie. Miłość wy-
pływa z moich żył jak rzeka. Moje współczucie nigdy się nie zmniejsza, mimo tego, że ludzie wybierają inną
drogę życia.

Ocalę ich z udręk piekielnych
Powiedz ludziom, Moja córko, że uratuję ich przed meką piekielną. Muszę ich przyprowadzić do Siebie,
ludzi zagubionych i nieszczęśliwych. Jest tylko jedna droga do pokoju i miłości. Tak będzie w Moim Nowym
Raju, kiedy Niebo i Ziemia staną się jednym. Czy ludzie o tym nie wiedzą? Czy nigdy nie słyszeli mojej
obietnicy? Obietnicy wiecznego życia, w którym wszyscy, którzy zwrócą się do Mnie zostaną wzięci z cia-
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łem, duszą i umysłem do Nowiej Ziemi i Nowego Nieba, które połączą się na nowo i staną się tak dawno
obiecanym Rajem dla dzieci Mojego Ojca.
Uwierzcie Mi, zaklinam was. Pomyślcie. Jeżeli nigdy nie czytaliście Pisma Św. zadajcie sobie proste pyta-
nie. Kiedy czujecie miłość w swoim sercu, jak myślicie, skąd ona pochodzi? To jest uczucie, które czyni was
łagodnymi, pokornymi, stęsknionymi i wolnymi od wszelkiego ego. Taką właśnie miłość obiecuję tym, któ-
rzy zwracają się do Mnie.

Jak światowe ambicje czynią was próżnymi
Wiem, Moje dziecko, jak cieżko wam wierzyć w inny świat, jeżeli żyjecie w tym świecie. Pamiętajcie, że ten
świat został stworzony przez Boga, Przedwiecznego Ojca. Następnie został zanieczyszczony przez działania
Kusiciela. Szatan jest bardzo przebiegły. Moje dzieci, z pewnością musicie wiedzieć, że światowe żądze nie
zaspokajają was? Czujecie pustkę, której nie możecie wyjaśnić ani zrozumieć, czy tak nie jest? A następnie
chcecie więcej i więcej. Ale w końcu dalej nie czujecie się zaspokojeni. Dlaczego tak jest? Czy zapytaliście
waszego serca, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta.
Bóg stworzył ludzkość, która następnie została zwiedziona przez Szatana. Szatan istnieje w tym pięknym
świecie, który Mój Przedwieczny Ojciec stworzył z czystej miłości. Niestety, będzie istniał aż do Mojego
Powtórnego Przyjścia. Wtedy zostanie ukazany we wszystkich kłamstwach i podstępach, które manifesto-
wał w Moich dzieciach. Wtedy będzie za późno dla wielu z Moich dzieci, włączając tych, którzy nie są
pewni albo się wahają w wierze w Boskie stworzenie świata.

Nie odrzucajcie mnie
Słuchajcie! Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel posłany aby dać wam drugą szansę wejścia do Królestwa Mojego
Ojca, usłyszcie teraz Moją obietnicę. Słuchajcie Mego głosu, przekazywnego przez dzisiejszych wizjone-
rów i proroków i zrozumcie, że wszystkie Moje dzieci są równe w oczach Mojego Ojca.
Ci, którzy idą za Nim są błogosławieni, ci co nie wierzą i nie chcą słuchać, cierpią wewnętrzne udręki. Bóg
stworzył świat. On nie powstał z niczego. Człowiek nie mógł go uczynić, ani żadna nauka nigdy nie wyjaśni
tego cudu. Boskie siły nadprzyrodzone nigdy nie zostaną naprawdę zrozumiane, dopóki wszystkie dzieci
Boga poddadzą się w umyśle, ciele i duszy czystej miłości, którą Ja daję.
Proszę, zaklinam was wszystkich, nie odrzucajcie swojego Stwórcy. Nie słuchajcie kłamstw, które wam
wmawia Kusiciel poprzez Masonerię, Iluminatów, fałszywych proroków, dziwaczne i fałszywe kulty, które
rozwijają się przez głupotę człowieka.

Szatan naprawdę istnieje
Ludzkość jest słaba. Nawet najbardziej święty człowiek pada łupem bezustannych pokus Złego. Problem w
tym, że ci, którzy szukają uciech, nie wierzą, że on istnieje. Niektórzy z nich wiedzą, że on istnieje i to oni
właśnie sprawiają mi największy ból.

Rany otwierane na nowo i jątrzone
Cierpię w takim stopniu, że rany zadane Mi w czasie strasznego krzyżowania, któremu się poddałem, są
otwierane na nowo i jątrzone. Pozostawiają mnie w stanie najwyższej agonii mojego ciała, duszy i bóstwa.
Mimo to, nigdy nie przestanę was kochać.
Wołam do was z Niebios i w imieniu Mojego Przedwiecznego Ojca, który stworzył każdego z was: bądź-
cie wytrwali. Odrzućcie Szatana. Uwierzcie, że on istnieje. Zaakceptujcie to. Otwórzcie oczy. Czy nie wi-
dzicie zamętu, jaki on sieje w waszym życiu? Czy jesteście ślepi?

Przesłanie dla możnych tego świata
Bogaczom mówię, aby się zatrzymali, pomyśleli: czy przyjemnie jest wam żyć według własnych przyka-
zań? Czy czujecie się dobrze? Czy wyrzekliście się mnie na rzecz światowych uciech? Te właśnie uciechy
i przyjemności pozostawią pustkę w waszym sercu. Czujecie to wewnątrz, że to nie jest w porządku. Mimo
to pragniecie więcej tej pustki i poddajecie się Kusicielowi, który w zamian za swoje obietnice zażąda wa-
szej duszy.
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Przesłanie dla podążających za Iluminatami
Błagam was, zwłaszcza Moje dzieci, które zostały zwerbowane przez Iluminatów i inne złe organizacje.
Będąc tam jesteście narażeni na wieczne potępienie. Czy nie rozumiecie, że to co zostało wam obiecane w
zamian za waszą duszę to kłamstwo? Podstępne i przerażające kłamstwo. Nigdy nie otrzymacie darów, obie-
canych przez złowieszczego posłańca Piekieł. Jako wasz Zbawiciel z krzyża, kiedy oddałem Moje życie
żeby was ratować proszę, pozwólcie Mi siebie uratować. Kocham Moje dzieci. Płaczę i błagam was ostatni
raz, nie odrzucajcie mnie na rzecz Kusiciela.

Przebaczę wszystkim, którzy się wyspowiadają
Nie mogę łamać waszej wolnej woli, bo jest ona jednym z darów danym wam, kiedy byliście rodzeni w
światłości Boga. Przyjdę, jak mówią pisma bardzo szybko — szybciej, niż ktokolwiek może to pojąć. Świat
wpadnie w ciemność i rozpacz. Mimo to przebaczę wszystkim i każdemu Memu dziecku z osobna, każdemu,
kto kiedy ujrzy swoje grzechy, bez względu jak one są wielkie — wyspowiada się. Dostąpicie Raju ciałem
i duszą, kiedy Niebo i Ziemia staną się jednym, gdzie wszyscy będziecie żyć wiecznie, razem ze swoją ro-
dziną, na wieki wieków.

Obietnice Raju
Żadnej choroby, fizjologicznych uszczerbków, żadnego grzechu-tylko miłość. To jest obietnica Mojego
Raju. Nikt niczego nie będzie pragnąć. Wszyscy będą żyć w harmonii, radości i miłości.

Rzeczywistość Piekła
Nie odrzucajcie tego życia na rzecz życia obiecywanego wam przez Szatana! Jesteście okłamywani. Jeżeli
podążacie tą drogą, która nie jest moją, Jezusa Chrystusa Waszego Zbawiciela, wtedy jesteście na drodze
do wiecznego potępienia. Będziecie krzyczeć z przerażenia kiedy uświadomicie sobie wasz błąd. Wtedy
będziecie błagać o miłosierdzie, łkać, rwać włosy z głowy. Ale ponieważ macie wolną wolę, dar od Ojca,
ona nie może wam zostać zabrana. Kiedy wybierzecie tę fałszywą drogę, będziecie cierpieć wieczne potę-
pienie. To jest bardzo realne. Największym przekleństwem będzie to, że istnieje Bóg. Że Ja, wasz Zbawca
Jezus Chrystus naprawdę istnieję. I nie będzie wtedy już wyjścia aby się uratować.
Wasze rodziny będą mogły na was patrzeć w drugiej strony [Nieba-przyp. tł]. Kiedy to się zdaży i uświa-
domicie sobie tę straszną prawdę będzie już za późno. Zapamiętajcie te słowa. Największym przekleństwem
będzie to, że będziecie wiedzieć, że już nigdy nie ujrzycie Boga. To będzie największa udręka, która będzie
trwać wiecznie pośród ogni piekielnych, gdzie ból nigdy nie ustaje ani się nie zmniejsza. Zamiast radować
się w Raju, obiecanym wam, skończycie w Piekle przez kłamstwa Diabła. Piekło, to rzeczywistość i zna-
czy ono: wieczne cierpienie.
Proszę was wszystkich, którzy nie wierzycie. Mówię do was, proszę was o modlitwę do Mego Najświętszego
Serca. Proście o Moje Boskie Miłosierdzie każdego dnia o 15.00. Odpowiem na każdą waszą prośbę z mi-
łością, którą natychmiast poczujecie. Trzymajcie Mnie za rękę, dzieci. Nie puszczajcie jej. Kocham was
wszystkich tak bardzo, że dałem Moje życie za każdego z was, abyście byli uratowani.
Tym razem przyjdę jako sędzia. Tak bardzo was kocham, że nie mogę naruszać daru wolnej woli, którą
otrzymaliście od Mojego ukochanego Ojca. Mam nadzieję, że przez moich współczesnych wizjonerów i
proroków w końcu Mnie usłyszycie. Prawda jest drogą, pamiętajcie o wiecznym zbawieniu i nowym po-
czątku, kiedy Niebo powróci na Ziemię.

Kłamstwa Szatana
Kłamstwa, bez względu na to, jak są uwodzicielskie, są tylko kłamstwami. Wymyślone, aby skraść ukochane
dusze, które nie mogą być uwolnione przez Mojego Ojca, Stworzyciela Nieba i Ziemi.

Wasz Boski Zbawiciel, Jezus Chrystus.
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Znak Końca Czasów – Chwała powróci na Ziemię
Orędzie nr 8 z serii Ostrzeżenie. Otrzymane w niedzielę, 14 listopada 2010, godz. 23

Moja droga córko, nie obwiniaj się za wątpliwości, które cię dzisiaj nachodziły. To jest naturalne. Twoje ro-
zumienie rzeczy duchowych nie jest tak duże, jak powinno być, ale nie przejmuj się.
Poprowadzę cię i zrozumiesz w swoim czasie cel twojej misji. Musisz pozostać silna i posłuszna mi w swo-
jej pracy. To jest trudne zadanie i będzie cię wyczerpywać emocjonalnie. Posyłam ci kierownika ducho-
wego, aby pomógł ci poradzić sobie z tym zadaniem, które jest tak wielkie. Bez tego dzieła więcej dusz
będzie zatraconych. Moja córko, zostałaś powołana do wykonania tego dzieła.
Prowadzę twego kierownika duchowego. Będzie umiał odróżnić prawdę, kiedy będziesz z nim mówić. W
ciagu ostatnich dwóch dni odbierałaś grzechy ludzkości w sposób inny niż dotychczas, czy zauważyłaś róż-
nicę? Czy nie czułaś się dziwnie, kiedy patrzyłaś na Moje dzieci? Widziałaś je w innym świetle, prawda?
To jest moc Ducha Świetego, którą cię pobłogosławiłem.
Miłość, jaką czułaś w sercu do Moich dzieci i ksiądz, którego ujrzałaś w czasie dzisiejszej Mszy są darami
Ducha Świętego dla ciebie. Będziesz widzieć, słyszeć i czuć grzechy ludzkie w takim stopniu, że poczujesz
ból, jaki Ja czuję. Będziesz także widzieć miłość, jaką Ja mam dla Moich dzieci, poprzez swoje oczy, które
odzwierciedlają Moje Serce.
Nie lękaj się tych darów, Moje dziecko. Nie myśl, że nie podołasz temu zadaniu. Siła, jaką ci daję poprzez
Moje łaski umocni cię i nigdy już nie będziesz spoglądać wstecz, ani nie będziesz chciała.
Czujesz się teraz słaba. To jest reakcja na moją Boską moc, przepływającą przez twoje ciało. Ten żar, to mi-
łość, jaką mam ku tobie. Nie płacz Moje dziecko. Jak dotąd jesteś nadzwyczaj mocna, chociaż minęło tylko
kilka dni, odkąd pierwszy raz przemówiłem do ciebie. Nie, Moje dziecko, to nie jest twoja wyobraźnia.

Ci, którzy oddają swe dusze szatanowi
Teraz napisz to. Świat ugina się pod ciężarem ciemności i zła, szerzonego przez diabła, który wciąż zwodzi
Moje kochane dzieci. Zostali owładnięci przez niego do tego stopnia, że zachowują się jak zwierzęta w
ludzkiej postaci. Jak wiele jest biednych dusz, karmionych nieczystością, chciwością i pychą. W swojej
dumie wierzą, że mają prawdziwą władzę, władzę obiecaną przez szatana. Wiele z tych dzieci samych się
oddało złemu i jeszcze się szczycą tym faktem.
Wiele z Moich dzieci jest kuszonych różnymi bogactwami, jakie on im obiecuje. Nie, oni nie są zawstydzeni
tym faktem, że należą do niego. Obietnice, jakie im składa pochodzą z jego czystej nienawiści. Szatan nie-
nawidzi ludzi.
Okłamuje Moje dzieci i wmawia, że może im dać wszystko, ale to jest kłamstwo. Ci, którzy idą za nim i jego
pustymi obietnicami nie będą mogli być ocaleni.
Módlcię się za Moje dzieci. Moja córko, wiem, że jesteś zmęczona, ale wysłuchaj tego. Ci, którzy są letni
w swojej wierze i którzy nie podążają otwarcie za szatanem też muszą się mieć na baczności. Oni, włącza-
jąc moich wyznawców i niektórych Mnie poświęconych sług, Biskupów i Kardynałów, drwią z wiary Moich
dzieci. Zatraciła się ich duchowość, podążają za bogactwami tego świata, które zagłuszają Boskie dary,
jakie w nich złożyłem.
Kościół zszedł ze swojej drogi i stacza się w ciemność. To, moje dziecko, zostało przepowiedziane i jest to
znak Czasów Ostatecznych. To są czasy, kiedy nastanie ostatni papież, a świat zatraci się pod błędnym prze-
wodnictwem Fałszywego Proroka.
To jak będzie przebiegać Moje powtórne przyjście zostanie ci objawione, tak aby dusze mogły się przygo-
tować na czas Wielkiego Ostrzeżenia. Nie martw się. Życie się nie skończy. Chwała powróci na ziemię.
Moje dzieci zostaną uwolnione spod władzy Złego, który zostanie usunięty. Ważne jest to, że nie zabierze
ze sobą do piekła Moich dzieci.
Moje słowa muszą być mocne, aby Moje dzieci je usłyszały. To z wielkiej miłości daję wam to Ostrzeże-
nie. Przyjdę jako Sędzia, nie jako Zbawca. Dzięki modlitwom Mojej Kochanej Matki i Moich czcicieli na
całym swiecie Dzień Sądu był odkładany w czasie. Tym razem tak nie będzie.

Nikt nie pozna daty Mojego Powtórnego Przyjścia
Ani ty, ani inne Moje dzieci nie poznają daty. To nie może być objawione. Dlatego tak ważne jest, aby Moje
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dzieci były przygotowane. Ci którzy nie będą przygotowani, nie będą mogli powiedzieć, że nie znali prawdy.
Kiedy nastąpi Ostrzeżenie, wszyscy poznają prawdę. Jeżeli się wyspowiadają i przyznają do swoich grze-
chów otrzymają Moje błogosławieństwo. Jeżeli nie, zostaną potępieni. W tym czasie zakończy się czas Mo-
jego Miłosierdzia.

Idź teraz, Moje dziecko. Przygotuj te słowa, aby świat je usłyszał. Powiedz Moim dzieciom, wierzącym, żeby
się nie lękali. Powiedz im, aby się modlili za niewierzących. Powiedz niewierzącym, aby wrócili do Mnie.
Zrób co możliwe, aby otworzyć ich serca,
Twój Zbawiciel Jezus Chrystus, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Powtórne Przyjście
Orędzie nr 9 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w poniedziałek, 15 listopada, o godz. 3 nad ranem

Dziękuję ci Moja córko za pozostanie w Mojej prawdzie i zrozumienie tego, że Moja rozmowa z tobą jest
prawdziwa. Poczujesz Mojego ducha w twoim ciele, gdy przyjdę by odkryć przed tobą Moje Boskie Prze-
słanie, potrzebne ludzkości by mogła zrozumieć obecne czasy. Przynoszę dzieciom Mojego Ojca przesła-
nie pełne miłości i czułości. Te orędzia mają na celu przede wszystkim wyjaśnienie wyznawcom Boga, że
muszą oni paść na kolana i zrozumieć prawdę Ewangelii Św. Jana.
Nadszedł czas Mojego Ponownego Przyjścia, którego znaki już są ukazywane tym, którzy znają proroctwa
ogłoszone tak dawno temu. Spójrzcie, i co teraz widzicie? Znaki są już widoczne. Człowiek nie zdaje sobie
sprawy na jak przerażający upadek jest narażony. Podłe kłamstwo, wprowadzane i przyjmowane przez ni-
czego nie świadome Rządy, kryje się niedostrzegalnie pod przykrywką ratunku.
Słuchajcie mnie teraz Moje dzieci. Antychryst jest gotowy by sie pojawić. Bądźcie czujni, otwórzcie swe
oczy i serca na prawdę, lub zginiecie. Nie obawiajcie się Moi ukochani wyznawcy, bo poprowadzicie Moją
owczarnię do Świętej Adoracji Mojego Przedwiecznego Ojca. Pokarm życia będzie obfity dla tych wierzą-
cych podczas dni ciemności, które nastąpią. Trzymajcie się razem, kochajcie się wzajemnie. Dawajcie sobie
wzajemnie siłę, byście mogli połączyć wszystkie rasy, wyznania, oraz wierzących wszędzie i poprowadzić
ich do Królestwa Mojego Ojca.
Waszym zadaniem będzie pokazać miłość Boga, dobroć, miłość, najdzieję i prawdę o Życiu Wiecznym,
które czeka na całą ludzkość. Poprzez wspólną modlitwę, odrzucenie zewętrznej skorupy dumy i nieśmia-
łości, staniecie się potężną siłą. Razem będziecie silni. Wasza wiara we Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela
pomoże nawrócić niewierzących. Ci ludzie, z których wielu, nie z własnej winy, nie wie o Mojej miłości.
Być może kochają siebie wzajemnie, ale nie rozumieją skąd ta miłość pochodzi. Prowadźcie ich, Moje Boże
dzieci w kierunku światłości.
Jestem Chlebem i jestem światłością. Moja światłość zapewni wam wszystkim bezpieczeństwo. Apeluję, by-
ście byli hojni sercem i duszą i pomyśleli o tych biednych duszach, które potrzebują prowadzenia. Musicie
prowadzić ich przez dawanie im przykładu i pokazać tym duszom, jak zbliżyć się do Mnie. Po drodze,
muszą być zachęcani delikatnie, aczkolwiek stanowczo. Ważne jest by ich obudzić z ich uśpienia nieświa-
domości zanim będzie zbyt późno.
Moje dzieci, czyż nie rozumiecie nauczania Księgi Mojego Ojca? Księga, która ukazuje znak Mojego po-
nownego przyjścia na ziemię musi być rozważana i przyjeta jako prawda. Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec,
nie kłamie przez proroków. Nie zaprzecza sobie. Teraz są wam ukazywane zapowiedziane niebiańskie znaki
i musicie się teraz przygotować.

Wy i wasze rodziny będziecie podniesieni wraz ze Mną w mgnieniu oka.
Proszę, proszę módlcie się o to, bym was prowadził. Wierzący, przygotujcie się teraz by walczyć w Moje
imię i powstać przeciwko Antychrystowi. Ludzie będą się z was śmiali, kiedy im przypomnicie przepo-
wiednie zawarte w Ewangelii Św. Jana. Za wasze poglądy i za wasz niepokoj będziecie oskarżani i łajani z
drwiącymi uśmieszkami rozbawienia. Ignorujcie to, gdyż macie teraz wobec Mnie obowiązek. Módlcie się,
módlcie się i nakłaniajcie niewierzacych, by przyjęli nauczanie. Nie bójcie się. Tym wszystkim z was, a
jest ich wielu, którzy boją się o swoją przyszłość i przyszłość swoich rodzin, muszę to powiedzieć, że kiedy
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nadejdzie czas, wy i wasze rodziny zostaniecie w mgnieniu oka wraz ze Mną wyniesieni na Niebiosa. Wtedy
otrzymacie dar Życia Wiecznego, kiedy to Niebo i Ziemia złączą się w jedno. To właśnie miałem na myśli
mówiąc o Nowym Raju. Będzie to czas wielkiej chwały, miłości i doskonałości dla wszystkich Moich wy-
znawców.
Pozostańcie silni. Musicie przetrzymać ten krótki czas udręki. Ale dzięki wierze będziecie mocni. Pamię-
tajcie, że kocham was wszystkich. Odwzajemniajcie Moją miłość i pomóżcie mi ocalić tak wiele dusz, jak
to tylko możliwe.
Jesteście Moją potężną armią i nadszedł czas by przygotować się do walki. Wszystkich was poprowadzę do
Królestwa Mojego Ojca.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Globalna Władza, Antychryst i Znamię Bestii
Orędzie nr 10 z serii Ostrzeżenie. Otrzymane w poniedziałek, 15 listopada 2010, o godz. 11:00

Jesteście teraz w trakcie pojmowania prawdy i akceptowania Mojego orędzia. Zapisz to Moja córko. Szyb-
kość, z jaką proroctwa się spełniają zaczyna być dla wszystkich dostrzegalna. Obserwujcie zmiany, które
staną się widoczne, w tym stan Mojego kościoła jako jeden z pierwszych znaków. Wtedy to Zwodziciel
sprowadzi na manowce moich wyznawców.
Drugi znak będzie widzialny, gdy wielu z was nie będzie już prowadzonych przez swój kraj. Dotyczy to ma-
terialnej kontroli oraz armii. Moje dzieci, ich przywódcy i wszyscy ci będący odpowiedzialni za troszcze-
nie się o swoich ludzi całkowicie stracą kontrolę. Będą oni jak łódź bez steru. Ta łódź, którą sterują będzie
płynąć nie znając celu i będą zagubieni.
Moje dzieci, musicie się teraz usilnie modlić o rozluźnienie ucisku, które te złe grupy będą na was wywie-
rać. Oni nie przynależą do Bożego Królestwa i poprzez podstępne oszustwo nie zdacie sobie sprawy, że stoi
za tym potężna siła, która skrzętnie dba o to, by się nie ujawnić.
Wy Moje dzieci, nie będziecie mądrzejsze. Będziecie uważać, że żyjecie w ciężkich czasach, ale ta fasada
jest skonstruowana w taki sposób byście tak myśleli. Powstańcie teraz Moje dzieci.

Znamię Bestii
Nie przyjmujcie znamienia. Im więcej z was go nie przyjmie, tym będziecie silniejsi liczebnie. Ten znak –
znamię bestii, będzie waszym upadkiem. Nie jest on tym na co wygląda. Zgadzając się na przyjęcie go, bę-
dziecie się coraz bardziej oddalać.
Strzeżcie się Planu napędzanego przez Zwodziciela, który dąży do usunięcia wszystkich znaków obecno-
ści Mojego Przedwiecznego Ojca i nauk Pisma Świętego z waszego życia. Będziecie świadkami jak będzie
to wprowadzane w szkołach, uniwersytetach, szpitalach i konstytucjach waszych krajów. Największą
obrzydliwością, która sprawia Mi ogromny ból jest zniesienie nauk Pisma Świętego dla tych, którzy prak-
tykują adorowanie Mnie, ich Boskiego Zbawiciela. Niebawem ujrzycie, że Moje słowo oraz nauczanie
prawdy będzie zniesione i karalne.
Wy, moje umiłowane dzieci będziecie wiele cierpieć w Moim imieniu. Odpowiedzialne za to są siły zła, które
prowadzi Szatan. Znaleźć je można wszędzie, szczególnie w tych przywódcach, na których polegacie aby
przetrwać. Dzieci nie obawiajcie się o siebie. Martwcie się raczej o te biedne dusze wprowadzone w błąd,
które są tak bardzo dotknięte przez Zwodziciela, że trudno jest je od niego odciągnąć. Ci ludzie nie są godni
zaufania. Uważajcie na to jak się z nimi porozumiewacie. Będą trzymać was w ucisku, ponieważ będą
wszystko kontrolować. Będzie wam trudno z nimi walczyć, ponieważ będą oni mieć kontrolę nawet nad wa-
szymi bankami, własnościami, waszymi podatkami i pożywieniem, którego potrzebujecie do przeżycia.
Jednakże nie będzie to trwało długo, gdyż ich dni są policzone. Jeśli będą nadal trwali w niewoli zła, po-
grążą się w końcu w otchłań takiego terroru, że opisanie tego losu byłoby zbyt przerażające i człowiek opad-
łby martwy jak kamień, jeśli ujrzałby choćby minutę z tych udręk, które będą musieli oni znosić.
Bitwa niebawem się zacznie, wtedy gdy ręka mojego Przedwiecznego Ojca szybko opadnie jako kara za ich
grzechy, której świadkami niedługo będziemy na tej ziemi. Grzechy za które Ja umarłem. Kto poświadcza
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i zmawia się z tą złowrogą, acz zdyscyplinowaną armią zniszczenia nie jest dzieckiem Bożym. Ta zła armia,
wypełniona demonami z czeluści piekielnych, dopuszcza się złych czynów na taką skalę, że niewinni ludzie
nie są w stanie tego pojąć.
Nie mam w zamiarze straszenia Moich dzieci, ale prawda zostanie ujawniona w swoim czasie. Powstańcie
teraz Moje dzieci. Walczcie z siłami zła zanim one zniszczą was. Wystrzegajcie się Globalnej władzy w
każdym kształcie, wielkości, formie czy kodzie. Przypatrujcie się uważnie waszym przywódcom oraz tym
którzy kontrolują dostęp do pieniędzy, które zapewniają wam środki do przetrwania. Musicie teraz robić za-
pasy żywności.
Nie otrzymaliście tej wiadomości w sposób jaki odzwierciedla moje nauczanie, ale wysłuchajcie Mnie teraz.
Te proroctwa zostały przepowiedziane. Moje dzieci muszą słuchać uważnie. Duch ciemności rośnie w siłę,
a wy Moi wyznawcy, musicie pozostać silni. Utrzymujcie waszą wiarę we Mnie żywą poprzez modlitwę.
Wszyscy Moi wyznawcy, powinni modlić się codziennie koronką do Bożego Miłosierdzia. Umocni to ich
dusze i pomoże im znaleźć łaskę w momencie śmierci.
Moje dzieci, nie pozwólcie by Moje orędzie wystraszyło was. Moi wyznawcy, miejcie dla Mnie teraz po-
winność. Pozwólcie Mi to powiedzieć. Pamiętajcie, że zostaniecie wypełnieni Duchem Świętym, jak tylko
zaakceptujecie Moje słowo. Nie obawiajcie się, ponieważ zostaliście wybrani. Wy, Moja armio wyznawców,
doprowadzicie do porażki Złego. Aby to osiągnąć, musicie się modlić.
Przychodzę z orędziem czystej miłości. Czy nie zdajecie sobie sprawy, że doświadczycie Raju gdy Niebo i
Ziemia połączą się? Nie macie czego się obawiać Moi wyznawcy, będziecie podniesieni z ciałem, duszą i
umysłem do królestw Niebiańskiej Hierarchii. Zobaczycie swoich bliskich. Tych waszych bliskich, którzy
znaleźli łaskę u Mojego Przedwiecznego Ojca.
Czyńcie tak jak wam polecam. Módlcie się, rozmawiajcie ze Mną, kochajcie Mnie, miejcie ufność we Mnie.
W zamian dam wam siłę. Módlcie się o ochronę na Najświętszym Różańcu, danym wam z błogosławień-
stwem przez Moją umiłowaną Matkę. Ta modlitwa musi być odmawiana, by z jednej strony pomóc ochro-
nić was przed wpływem Złego. Z drugiej strony musicie prosić o ochronę dla ludzi z którymi macie kontakt,
by nie mogli was zanieczyścić bądź rozproszyć waszej wiary we Mnie, którą nosicie w sercu.
Módlcie się za moich wizjonerów i proroków, aby byli chronieni. Módlcie się za Moje umiłowane sługi, tych
świętych pobożnych pracowników posłanych przeze Mnie, by was prowadzić. Oni, podobnie jak Moi wy-
znawcy, cierpią udręki od Złego. On nigdy nie przestanie próbować zamknąć wam oczu na prawdę i użyje
każdej przebiegłej taktyki by przekonać was, że wiara jest fałszywa. Usłyszcie Mnie. On, Zwodziciel, bę-
dzie używał logiki i rozumowania, wyrażonych w delikatny i łagodny sposób, by przekonać was, że wnosi
nadzieję w wasze życia. Będzie próbował poprzez Antychrysta uczynić żebyście uwierzyli, że to On jest Wy-
brańcem.

Antychryst
Wielu Moich wyznawców padnie ofiarą tego nikczemnego podstępu. Czuwajcie. Będzie on widziany jako
wysłannik miłości, pokoju i harmonii na świecie. Ludzie padną na kolana i będą go adorować. Okaże on wam
swoją moc i wielu pomyśli, że pochodzi ona z Boskiego źródła. Jednak tak nie jest. Będzie was prowadził
w sposób, który będzie się niekiedy wydawał dziwny. Prawdziwi wierzący będą wiedzieli, że nie pochodzi
on ze światła. Jego dumna i pompatyczna postawa będzie skrywana za czystym złem. Będzie kroczył dum-
nie i okazywał to co będzie się wydawać prawdziwym współczuciem i miłością dla wszystkich. Pod tą fa-
sadą jednak, jest on pełen nienawiści do was, Moje dzieci. Śmieje się on za zamkniętymi drzwiami.
Moje dzieci, oszuka was on straszliwie. Będzie wyglądał na potężnego, pewnego siebie, dowcipnego, opie-
kuńczego, kochającego i będzie postrzegany jako zbawiciel. Jego przystojna twarz spodoba się wszystkim,
jednak wkrótce się on zmieni.
Będzie siał spustoszenie na świecie i zamorduje wielu. Jego akty terroru będą widoczne dla wszystkich.
Zniszczy on waszą niepodległość i będzie pomocny we wprowadzeniu Znaku – Znaku Bestii. Wy, Moje
dzieci, będziecie musiały być silne. Nie przyjmujcie Znaku, ponieważ jeśli go przyjmiecie, znajdziecie się
pod jego złym, hipnotycznym oddziaływaniem.
Wielu odda życie za wiarę we Mnie. Nie bójcie się, ponieważ jeśli cierpicie dla Mnie, we Mnie i ze Mną,
jesteście wybrani. Módlcie się, módlcie się by nie poddać się jego rządom terroru. Powstańcie i walczcie dla
Mnie.
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Nie pozwólcie Antychrystowi, aby poprzez swój przekonujący i zwodzicielski urok pozyskał wasze dusze.
Pozwólcie abym trzymał was w Moich rękach, tulił was Moją Łaską teraz, by dać wam siłę do walki o
prawdę. Moja miłość do was nigdy nie umrze. Nigdy nie powinniście wybierać tej drogi, gdyż bylibyście
wtedy także straceni dla Mnie. Będzie trudno, jednak pomoc będzie dana Moim dzieciom na wiele, wiele
sposobów, aby ulżyć waszym cierpieniom. Idźcie teraz i módlcie się o Moje Miłosierdzie Boże i przygotujcie
się na finalną bitwę.
Jezus Chrystus Król swoich Ludzi
Zbawiciel i Sędzia Sprawiedliwy

Ostrzeżenie do Duchowieństwa
Orędzie nr 11. Otrzymano we wtorek, 16 listopada 2010, o godz. 9:55

Moja córko, zostałaś wczoraj odrzucona, kiedy ludzie próbowali zasiać w tobie wątpliwości. Cierpiałaś z
tego powodu. Nie rozpaczaj, Moje słowo zostanie usłyszane. Będziesz musiała zmierzyć się z przeciwno-
ściami które sprawią, że poczujesz się zniechęcona swoją pracą.
Moja córko, prowadzę cię. Musisz o tym pamiętać i nigdy nie zapominaj o Mojej obietnicy. Zrobiłem to o
co Mnie prosiłaś, możesz spać spokojnie. Jesteś teraz silniejsza. Nie czujesz tego?
Musisz bardzo uważać z kim rozmawiasz. Moi wyznawcy, lub ci którzy się za nich mają nie zawsze są tymi
kim wydają się być. Musisz robić to co podpowiada ci serce.
Świat może ci się wydawać taki sam jak zawsze, ale jest zmiana, i ona dokonuje się właśnie teraz. Ta zmiana
prowadzi ludzkość do ciemności która ich spowije jak mgła i zasłoni ich miłość do Mnie.
Dlaczego moje dzieci ciągle muszą poddawać prawdę w wątpliwość? One nie wypełniają mojego naucza-
nia a mimo to, został im podarowany dar przez Moich apostołów, którzy przez miłość do Mnie i przez moc
Ducha Świętego dali światu ten wyjątkowy dar. Dar prawdy, która była nauczana i docierała do Moich
dzieci w każdym zakątku świata. Przez wieki wiele Moich dzieci podążało za tym apostolskim przewod-
nictwem.
Inni, pomimo że znali prawdę, postanowili ją zafałszować i zmienić tak, aby pasowała do ich własnych
możliwości, pragnień, żądz oraz pogoni za władzą. Wtedy to Moi wyznawcy nie mogli rozróżnić pomiędzy
prawdą Bożego słowa i fałszerstwem rozpowszechnianym przez tych którzy zbłądzili. To jest sposób w jaki
pracuje Zwodziciel. Powoduje on zamieszanie, rozpacz i poczucie beznadziei i robi to od czasu mojej śmierci
na krzyżu. Ale słuchajcie Mnie teraz. On nie dostanie mojej córki. Prowadzenie Niebios za pośrednictwem
Moich proroków ponownie zaszczepi w Moich dzieciach wiarę.
Poproś Moje dzieci by były czujne wobec zmian, które dokonują się na świecie. Poproś je by otworzyły swe
serca, swe oczy i umysły by być świadkami kłamstw rozpowszechnianych przez Szatana. Od niego pocho-
dzi pajęczyna obietnic stworzona po to by moje dzieci odczuwały pociąg do cudów tego świata. Te cuda i
fałszywa chwała są puste.
Kiedy tylko ich pustka zostaje ujawniona, okazuje się, że nie mają do zaoferowania prawdziwego pocie-
szenia ani też nie ukazują miłości.
Siły zła rosną w siłę, Moje dziecko. Są zaplanowane przez Szatana, za pomocą jego armii złych wyznaw-
ców. Ci wyznawcy, poprzez chciwość i samouwielbienie, podążają za nim w uległym uwielbieniu i zostaną
zaprowadzeni do fałszywego raju. Jego obiecany raj to nic innego jak czarna ciemność i do czasu gdy Moje
dzieci to odkryją ich czas odkupienia już przeminie.

Modlitwa o Wybawienie i Ratunek
Wszystkie Moje dzieci muszą, nawet jeżeli mieliby to zrobić tylko dla miłości, którą mają dla swoich ro-
dzin, obudzić się w obliczu tego zła jeżeli chcą ocalić siebie nawzajem. Moja miłość ich poprowadzi jeżeli
teraz się do mnie zwrócą. Niech nigdy nie boją się zwrócić do mnie tymi słowami

„O, mój Panie, poprowadź mnie do Twojego Królestwa i ochraniaj mnie przed ciemnością, która ogar-
nęła moją duszę. Wysłuchaj mnie teraz O Święte Serce i przez twoja dobroć niech rozbłyśnie blask
twojej miłości i opieki.”
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Wszystkie Moje dzieci, które pomodlą się w ten sposób, zostaną wysłuchane. Bóg odpowie na błaganie o
ratunek dla nich i tych, których oni kochają. Z pomocą Moich wizjonerów prowadziłem moją Najświętszą
Matkę, i skrupulatnie próbowałem wysłać ostrzeżenie światu. Wielu, wielu moich wizjonerów było na po-
czątku odrzuconych, jednakże w końcu zostali uznani. Tym razem jednak, nie będą sobie mogli pozwolić
na zwłokę w przekazaniu tych orędzi Mojemu ludowi.

Strzeżcie się fałszywych proroków
Bądźcie czujni wobec fałszywych proroków.
Muszę jednak ostrzec Moje dzieci aby były czujne wobec fałszywych proroków. Wielu prawdziwych wiz-
jonerów zostało bowiem zwiedzionych. Wizjonerzy, którzy są prawdziwi otrzymają łaski, z których będzie
promieniować Moja prawda w taki sposób, że towarzyszyć im będą niezwykłe znaki i cuda którym nie bę-
dzie można zaprzeczyć.
Moje serce jest złamane, kiedy widzę sposób w jaki wielu z nich zostało odrzuconych przez Moich naj-
świętszych uczniów. Ci sami uczniowie których posłałem, by uczyli Moje dzieci, nie potrafią wykonać swo-
jego zadania. Muszą się teraz zwrócić do Mnie o to, bym ich poprowadził i modlić się o łaski potrzebne by
prowadzić Mój lud.
Moi święci słudzy są bardzo wyjątkowi i ci którzy otrzymali Święcenia muszą wysłuchać Mojej prośby.
Macie teraz względem Mnie powinność. Odnówcie wasze śluby. Wierzcie i idźcie za tym co podaje Moje
święte orędzie. Bądźcie silni gdyż wszyscy jesteście teraz wzywani by dawać świadectwo prawdzie obja-
wionej w Księdze Objawienia i zrozumieć to, że właśnie nadszedł czas. Przygotujcie się teraz na to wielkie
wydarzenie, nie odrzucajcie Mnie i nie odwracajcie się do Mnie plecami. Nauczajcie z siłą i przekonaniem.
Nie osłabiajcie znaczenia Mojego nauczania i nie mówcie Moim wiernym że wszystko będzie dobrze. To
nie jest przesłanie do którego zostaliście powołani. Waszym obowiązkiem wobec Mnie, waszego Boskiego
Zbawiciela, jest przekazanie Mojej owczarni prawdy.
Moje dzieci nie mogą słyszeć, że wszystkie zostaną zbawione. To nie jest prawdą, ponieważ jedynie ci, któ-
rzy zabiegają o Moje wybaczenie i poddają się Mi i Mojemu nauczaniu, będą zbawieni.
Dlaczego nie słuchacie mojego nauczania zawartego w piśmie? Dlaczego stosujecie wymówki? Dlaczego
zwodzicie Moje dzieci i przekonujecie je, że Bóg przebaczy wszystkim? Mój Przedwieczny Ojciec wyba-
czy jedynie tym, którzy wierzą we Mnie, okazują skruchę i żałują za grzechy.
Czy moja śmierć na krzyżu nie nauczyła was niczego? Umarłem by ocalić ludzkość od zła Szatana. A tym-
czasem wy, poprzez mylne rozumienie tolerancji nauczacie Moje dzieci kłamstwa. Padliście ofiarą naci-
sków ludzkości by kamuflować Święte doktryny do głoszenia których zostaliście powołani.
Czy wy nie macie wstydu? Jesteście tak pochłonięci przez zbytki tego świata, a które ziemia ma do zaofe-
rowania, że wierzycie w fałszywe dogmaty narzucone wam przez tak popularną tolerancję, którą Szatan
rozplenił wśród Moich dzieci. Te biedne zagubione dzieci potrzebują kierownictwa. Muszą też rozróżniać
pomiędzy ludzką interpretacją a boską obietnicą uczynioną przeze Mnie.
Dlaczego Moje dzieci nie miałyby uwierzyć w boską interwencje? Dlaczego bagatelizujecie to kiedy zostaje
wam ono ukazane? Moi księża usłyszcie moją prośbę. Módlcie się, aby Moje orędzie zostało wysłuchane.

Wiadomość dla Biskupów
Moim biskupom mówię tak. Odłóżcie swoje szaty, odwróćcie się od bogactw, które wam polecono. Dążcie
do skromności i pokory które są od was wymagane. Wypełnijcie Moją wolę natychmiast lub zmierzcie się
z konsekwencjami. Macie powinność wobec Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca. Jak ślepi się staliście.
Znaki są wam teraz dawane przez wizjonerów, nawet znaki na niebie, a wy zawiedliście i nawet nie zwra-
caliście na nie uwagi. Zamiast tego siedzicie w swoich zamkach i uśmiechacie się szyderczo. Za to właśnie
wasze grzechy nie będą odpuszczone.
Grzechy moich świętych uczniów, tych którzy zdecydowali sie iść Moją drogą bardzo mnie obrażają.
Otwórzcie wasze oczy, wasze serca i powróćcie do nauczania Mojej świętej księgi.

Wiadomość dla kardynałów
Moim kardynałom mówię tak. Jak wysoko się wznieśliście, że zapomnieliście o sakramentach i prawdzie
Mojego nauczania, by prowadzić Moją owczarnię. Zejdźcie teraz na ziemię i idźcie tam, gdzie was zapro-
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wadzę. Nie zwracajcie uwagi na fałsz, który opanował ludzkość. I nie wyrzekajcie się Mnie.
Proszę was, byście modlili się za Mojego ukochanego papieża, ostatniego prawdziwego papieża. Wy, moi
uczniowie jesteście zwodzeni przez Zwodziciela. Dał się poznać w Moim Kościele i wychodzi teraz jego
zło. Ci z was, którzy mają oczy niech patrzą przed siebie i za siebie gdyż On porwie waszą duszę jeśli dacie
się zwieść.
Proszę módlcie się teraz za was wszystkich. Błagajcie bym wami kierował. Błagajcie o wybaczenie i po-
zwólcie mi na nowo was prowadzić.
Jeżeli ktoś z was podda w wątpliwość te polecenia niech teraz posłucha. Dlaczego nie miałbym mówić do
was w taki sposób? Za pośrednictwem Moich apostołów którzy, z pomocą Ducha Świętego dali światu Moje
słowo, które żyje od tamtego czasu, nauczyłem was wszystkiego. Czas jest bliski. Całe życie modliliście się
o to bym was prowadził. Teraz ponaglam was, byście wysłuchali mojej prośby.
Wasz Boski Zbawiciel Jezus Chrystus

Odrzuć wszelkie wątpliwości
Orędzie nr 12 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano we wtorek, 16 listopada, godz. 23

Napisz to moja córko. Można się spodziewać że pojawią się w twojej głowie wątpliwości. Tak, jesteś ku-
szona aby to, że zostałaś wybrana wywołało pychę, ale on, Zwodziciel, nigdy cię nie zdobędzie i nie zabierze
mi ciebie. Moja ukochana córko, jesteś silniejsza niż myślisz ponieważ bardzo niewiele wybranych dusz by-
łoby w stanie podołać tej świętej prośbie w sposób w jaki ty to robisz. Sposób w jaki ja komunikuję się z
tobą wymaga odwagi, by podjąć to wyzwanie. Nie uciekłaś i nie stchórzyłaś ze strachu. Wiedziałaś od sa-
mego początku, że jest to boskie słowo od Najwyższej i Najświętszej Władzy.
Wkrótce doświadczysz wyjątkowego oświecenia, które odsunie wszelkie wątpliwości. Kiedy to nastąpi,
twój umysł bardziej się otworzy i otrzymasz wyjątkowe łaski, które muszą być ci podarowane by wypełniła
cię odwaga i determinacja, potrzebne do tego by to proroctwo się wypełniło
Tak, moja córko, ku twojemu ogromnemu zaskoczeniu zostałaś wybrana by wypełnić proroctwa zawarte w
Ewangelii Św. Jana i przygotować ludzkość na oczyszczenie które wkrótce się rozpocznie. Jak tylko strach,
wahanie i niepewność opuszczą cię, moja ukochana córko, powstaniesz i wypełnisz to wyjątkowe zadanie
o które cię proszę. Będziesz odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia codziennie o 15 by ocalić dusze.
Musisz w dalszym ciągu odmawiać Różaniec podarowany światu przez Moją wspaniałą Matkę, która bę-
dzie pracować wraz ze Mną by przygotować Moje Ponowne Przyjście na ziemię.
Wiele dusz jest wobec Mnie straconych i coraz więcej jest codziennie porywanych przez Złego. One nie
mogą być Mi odebrane. Proszę, pomóżcie mi ocalić ich biedne dusze. Odrzućcie wszelkie wątpliwości. Pa-
miętajcie jedynie o swoim zadaniu. Pomóżcie otworzyć ich oczy by umożliwić im odkupienie siebie w
oczach Mojego Przedwiecznego Ojca. Jeżeli tylko będziecie mieć na myśli jedynie ostateczny rezultat, zro-
zumiecie dlaczego jest to ważne i dlaczego wzywam was z czystej miłości którą mam dla wszystkich Moich
dzieci w Moim sercu.
Pomyśl o tym w ten sposób. Miłość oddanego rodzica jest bezgraniczna. Jeżeli dziecko oddala się i wcho-
dzi na ścieżkę potępienia to rozpacz i cierpienie odczuwane przez rodzica są jak miecz przeszywający serce.
Każdy rodzic, który kocha swoje dzieci będzie usiłował walczyć o nie do samego końca. Nigdy się nie
podda. Nigdy. Tak to właśnie jest ze Mną. Zrobię wszystko w mojej Boskiej Mocy, bez ingerowania w
wolną wolę człowieka, by zwrócić ich serca z powrotem do Mojego Świętego Serca. Ty, moja córko, po-
możesz mi w tym.
Nie potrzebuję ci przypominać o potrzebie posłuszeństwa i całkowitego oddania Mojej osobie. To jest twoje
powołanie. Podnieś teraz swój miecz. Musisz walczyć ramię w ramię ze swoim Boskim Zbawicielem w
jednej ostatecznej próbie zbawienia wszystkich Moich dzieci przed Dniem Sądu.
Idź teraz w pokoju i miłości i przyjmij dziś Moje Ciało
Twój kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus
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Przesłanie do agnostyków i ateistów
Orędzie nr 13. Otrzymane w czwartek 18, listopada 2010, godz. 21.00

Dla tych co twierdzą, że nie wierzą we Mnie mam następujące słowa. Zadajcie sobie pytanie: czy pamięta-
cie czas, kiedy naprawdę wierzyliście w Boga, powróćcie myślami do czasu kiedy byliście dziećmi. Nie-
ważne jakiego wyznania byli wasi rodzice. Czy wierzyliście wtedy? Co się zmieniło? Czy to był wpływ
innych, że przestaliście wierzyć? Czy powiedzieli wam, że jest racjonalne wytłumaczenie waszego istnie-
nia?
Od samego początku trudno jest zaakceptować Moim dzieciom fakt, że istnieje jeszcze inny rodzaj egzys-
tencji niż ten. Ale popatrzcie na te wszystkie cuda stworzenia, jakie dokonuje Mój Przedwieczny Ojciec:
słońce, księżyc, morze, rzeki, rośliny, zwierzęta i odpowiedzcie, skąd to wszystko pochodzi? Czy naprawdę
wierzycie, że to ewoluowało z jakiejś podrzędnej formy życia? Uważajcie na kłamstwa, rozsiewane przez
tak zwane wróżki, które istnieją w ruchu New Age. Są prowadzeni do tego, w co wierzą, że jest prawdą, w
ekscytujące życie obiecywane im w nowej erze. Ta era, w której wierzenie są oni naprowadzani, to Nowy
Raj-wizja Ziemi jako chwalebnego centrum wszechświata, kontrolowanego przez człowieka. To fałszywa
doktryna. Wielu ludzi, nawet wierzących w Boga daje się uwieść tej wizji i mylą ją z Bożą doktryną No-
wych Niebios i Nowej Ziemi.
Są prowadzeni przez demony. Jedni to wiedzą, inni nie. Módlcie się, aby poznali prawdę, aby nie kroczyli
tą błędną ścieżką, prowadzącą do nikąd.
Ateistom mówię: kocham was bez względu na to, jak mnie obrażacie. W waszych wysiłkach, aby wszystko
wyjaśniać rozumowo widać po prostu inny rodzaj wiary – wiary w to, że człowiek ma wszystko pod kon-
trolą. Tak nie jest. Moje kochane dzieci, o które walczę są zachęcane, aby podążać za szatanem, zwodzi-
cielem i wrogiem ludzkości. Zapytajcie ateistę, który robi wszystko, aby piętnować wiarę w Boga, dlaczego
to robi?
Czy nie wystarzy, aby po prostu nie wierzyć we Mnie? Dlaczego ci ludzie kłamią? Wiele grup ateistów ma
swoje agendy, służące do sprowadzania Moich dzieci na złą drogę. Ich wiara, że Ja nie istnieję to po prostu
inny rodzaj religii. Religii, która wychwala potęgę rozumu, inteligencję i pychę. Naśladują w tym szatana.
W swojej ślepocie podążają za innym rodzajem wiary-uwielbieniem Ciemności, gdzie nie istnieje miłość.
Tak zapalczywi, tak dumni ze swych przekonań są ateiści, że nie rozumieją, że ich postawa to religia-reli-
gia Kusiciela, który śmieje się z ich głupoty.
Ateiści, posłuchajcie Mnie ostatni raz. Powróćcie do czytania Pisma Św. Popatrzcie na Księgę Jana i roz-
ważcie tę prawdę, która się teraz realizuje. Nie wydaje się wam to prawdą, skoro jesteście świadkami tych
zdarzeń dzień po dniu?
Czy nie widzicie, że Moje słowo, Moje proroctwo przepowiedziane dawno temu może być prawdą? Otwórz-
cie oczy i powiedźcie mi jeszcze raz:

„Boże, jeżeli naprawdę istniejesz, daj mi znak swojej miłości. Otwórz moje serce na Twoje prowa-
dzenie. Jeżeli jesteś, daj mi odczuć Twoją miłość, abym poznał prawdę. Módl się za mnie.”

Wzywam was i jeszcze raz wam powtarzam. Miłość nie jest wytworem człowieka. Nie zobaczysz tego, ale
możesz to odczuć. Miłość pochodzi od Przedwiecznego Ojca, to dar dla ludzkości. Nie pochodzi od ciem-
ności. Ciemność jaką odczuwacie jest pozbawiona miłości. Bez prawdziwej miłości nie możecie poczuć, ani
zobaczyć światła. Ani przyszłości. Ja jestem Światłem, Ja Jestem przyszłością. Wciąż przynoszę wam życie
i chwałę. Zwróćcie się do Mnie o pomoc. Zróbcie to, a Ja odpowiem i obejmę was Moimi ramionami.
Moje łzy radości ocalą was, odkąd staniecie się na nowo Moimi ukochanymi dziećmi. Przyjdźcie do Mnie
teraz, a spotkamy się w Niebie.
Wasz Kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

Powstanie grup satanistycznych i kontrola nad światem
Orędzie nr 14 z serii Ostrzeżenie. Sobota, 20 listopada 2010 r. godz. 07:20

Moja córko, powiedz Moim Dzieciom, że wąż wyrusza do ataku. Nie możecie dopuścić, aby wpaść w jego
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złowrogą pułapkę, z której nie ma wyjścia. On, wąż, ma wiele oblicz. Jego wyznawcy poddani będą praniu
mózgów z obietnicą władzy i wspaniałości za to, że teraz wspólnie spiskują, by przygotować na całym świe-
cie szereg wydarzeń, które spowodują ogromny smutek, ból i przerażenie. Moje Dzieci nie staną się przez
to mądrzejsze. Te Dzieci, którym okazana została Prawda i są prowadzone przeze Mnie, mają odważne
dusze. Będą desperacko próbować ostrzec świat przed tymi strasznymi grupami, rozdzielonymi we wszyst-
kich kierunkach, ale mających przed sobą jeden cel. Zawiązane w każdym kraju, obecne wśród autorytetów
na wszystkich poziomach, spiskują w tajemnicy. Są też niewinni członkowie, część tego złego ugrupowa-
nia, którzy nie rozpoznają prawdziwych realiów. Zamiast tego, omijają je, spełniając swe dobre czyny bez
zrozumienia działań Złego, którego przedstawiciele, seniorzy, w tajemnicy depczą prawo.
Nie popełnij błędu. Ci seniorzy są wiernymi zwolennikami szatana i angażują się w rytuały czci, na widok
których innym ludziom zabrakłoby tchu ze zgrozy wobec obscenicznej, szatańskiej adoracji oraz lojalności
wobec obietnic diabła, który jest trzonem ich organizacji.
Słuchajcie Mnie ci, którym słowa Moich dzielnych dusz wydają się zabawne. Odrzucenie zrozumienia
Prawdy i słuchania tych odważnych głosów kosztować będzie wasze życie, waszą wiarę i zniszczy pod-
stawy waszej egzystencji, gdyż spisek tych ludzi w celu objęcia kontroli trwa już bardzo długo. Ich dzieła
są oczywiste w wielu, wielu krajach, ale są one zaplanowane w taki sposób, że te Dzieci, które zajęte będą
swymi codziennymi sprawami, nie zauważą co się dzieje.

Wąż wyrusza teraz do ataku
Kiedy mówię, że wąż jest w trakcie wyruszania do ataku, mam na myśli, że dzieje się to już teraz.
On i jego podła armia głodnych i pełnych pychy bestii maszerują szybko i zdecydowanie we wszystkie
dziedziny życia. Sterują waszym życiem w taki sposób, że nie zdajecie sobie z tego sprawy. Ponieważ są
prowadzeni przez Zwodziciela, są sprytni, czarujący, elokwentni, chciwi, bezwzględni i mają wyłącznie
jeden cel przed oczami. Poprzez banki, nowoczesne środki komunikacji, wojsko, przez organizacje reli-
gijne i rządy chcą nad wami wszystkimi panować. Uważajcie teraz i słuchajcie.

Nie są to żadne teorie spiskowe
Ostrzeżenie Moje i Moich ukochanych Dzieci traktowane będą jako teorie spiskowe. Niestety, nie są nimi.
Sytuacja ta Moja córko nie powstała wcale nagle. Grupa ta, i mam teraz na myśli tylko jedną Grupę, która
spiskuje od wieków i knuje plany, zawiązała się w najwyższych sferach społeczeństwa. Zamordowali tych,
którzy ujawniali ich w przeszłości. Poprzez wieki mordowali liderów państw i rządów, w tym wybitne i
utalentowane osobistości. Są braćmi krwi i pochłaniają ludzkie ciała.

Szatańskie relikwie
Okazują szacunek obscenicznym relikwiom i znakowi, którego wąż pożąda.
Jest to – nie lekceważcie tego – wpływowa i przerażająca Grupa. Są tak potężni, że będzie trudno uwolnić
się z ich szponów, gdy od nich zależeć będą wasze środki do życia, pożywienie i pieniądze.
Moje Dzieci, wielu, wielu ludzi u władzy, w rządzie, w bankach, w przemyśle spożywczym i organizacjach
charytatywnych nie wie co się dzieje, ani nie będą tego wiedzieć do końca Wielkiego Ucisku, którego pro-
ces się rozpoczyna. Później zobaczycie pojawienie się Zwierzęcia, które będzie wprowadzać szybką zmianę
tak, że będziecie musieli walczyć jak nigdy dotąd, aby się ukryć przed jego dyktaturą. Skoro tylko Zwierzę
i jego wyznawcy obejmą kontrolą wasze pieniądze, przejmą pod kontrolę wszystko oprócz jednej rzeczy.
Nie mogą i nie wolno im nigdy próbować kradzieży waszych dusz. Ale dokładnie to jest to, co usiłują uczy-
nić.
Słuchajcie Mnie teraz wszyscy ci, wątpiący w prawdziwość tego przesłania, które zostało wysłane do was
z powodu pragnienia udzielenia wam pomocy, poprowadzenia i ujawnienia Prawdy. Jeśli nie wierzycie w
to przesłanie, modlę się – przez modlitwy, których będę żądał od Moich wiernych - abyście zobaczyli
Światło. Błagam z wami, abyście pilnowali się i uważali na znaki bestii głodnych tej złej mocy, które toczą
ślinę przy planowaniu i fałszywej sławie, którą zyskają. Nie popełnijcie błędu poddania pod kontrolę wa-
szych zdolności do zarabiania pieniędzy. Dostęp do nich nie będzie wystarczający. Nie, oni będą chcieć od
was dużo, dużo więcej. Będą chcieć kontrolować, co jecie, pijecie i gdzie mieszkacie. Ażeby się przed tym
ochronić musicie teraz przedsięwziąć następujące działania.
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Znajdźcie schronienie
Proszę, znajdźcie schronienie jako grupy wiernych. Ja wam poślę Światło, które pomoże wam przetrwać.
Rozpocznijcie uprawę własnego pożywienia. Zgromadźcie te środki spożywcze, które możecie i odłóżcie
je na później. Rozpocznijcie już planowanie tak, jakbyście czekali na nadchodzącą burzę. Wiedzcie, że na-
stanie ciemność w takim wymiarze, że musicie być przygotowani, aby ją przeżyć. Słuchajcie proroków. Nie
popełnijcie tego samego błędu, kiedy Mój naród nie chciał słuchać Mojego proroka Noego. Ludzie odwró-
cili się od niego i wzbraniali się go słuchać. Zajmowali się swoimi codziennymi sprawami, jedli i śmiali się,
nie zwracając w ogóle uwagi na oczekujący ich straszny los. Powstańcie teraz. Dla orientacji zwróćcie się
do Mojego Ojca Przedwiecznego, Najwyższego Boga.
Przygotujcie swoje rodziny na nadciągającą ciemność, której nie możecie zgłębić. Módlcie się, módlcie się,
módlcie się o odwagę, ażeby nie zaakceptować znaku złego zwierzęcia.
Przy pomocy swej podłej armii spróbuje on dodać wam to, co początkowo będzie złowrogą pieczęcią iden-
tyfikacyjną. Pieczęć ta przedstawiana będzie jako coś dobrego i niezbędnego dla was, do podjęcia pienię-
dzy, dokonania zakupu żywności, w podróży, w waszych mieszkaniach i transakcjach handlowych. Będzie
to kontrola totalna. Wy sami i wasi prawdziwi polityczni przywódcy będziecie bezsilni. Apeluję do mediów,
do wszystkich, którzy nie są zakażeni przez tą złą Grupę, aby patrzeć i widzieć co się dzieje. Demaskujcie
wszystkich, którzy wspierają węża i jego armię, ale róbcie to dokładnie.
Moje dzieci, obawiajcie się tej Grupy i wiedzcie, że ona jest tu naprawdę, i że prawdziwe są zarzuty w sto-
sunku do niej, pochodzące od tych odważnych ludzi, którzy próbują ją ujawnić. Ci spośród was, którzy
uważają, że takie przesłanie z Bożego źródła ma charakter sensacji, niech przemyślą to raz jeszcze. Wróć-
cie do źródła i czytajcie Pismo Święte. Słowa zawarte w Księdze Zaufania Mojego Ojca są prawdziwe. Re-
lacjonują one wydarzenia z czasów starożytnych. Dostarczają prawdę, aby prowadzić was do Boga. Słowa
Moich proroków wtedy i dzisiaj pokazują całą prawdę o przyszłym życiu. Ostrzeżenie, zawarte w Księdze
Jana (Apokalipsie – przyp.tł.) – choć wielu ludzi uważa dziś, że trudno jest je rozszyfrować – bazuje na
wydarzeniach, które będą się dokonywać teraz. Księga Objawienia przepowiada dokładnie szereg zdarzeń,
które wywołane będą przez szatana, gdy zbliży się Czas Ostateczny.
On zna prawdę, że jego dni są policzone. Ale mówi Moim biednych Dzieciom, którzy go czczą, że ocze-
kuje ich raj, inny, ale bardziej kuszący niż ten obiecany przez Boga. Dlatego też w swojej ostatniej walce z
Moim Wiecznym Ojcem będzie robił wszystko, ażeby wykraść dusze i to możliwie jak najwięcej, zanim
zstąpi gniew Mojego Ojca.
On, szatan, śpieszy się. Wy znajdźcie szybko inny sposób. Brońcie przed nim wasze rodziny i módlcie się
tak, jak nie robiliście tego przez bardzo długi czas. Modlitwa ochroni was wszystkich.
Odnówcie teraz swoją wiarę, a wówczas, gdy na ziemi zapadną trzy dni ciemności, jako Moi wyznawcy z
łatwością oświetlicie wasze domy. Straszliwa ciemność, której żaden człowiek nie jest w stanie zgłębić, jest
czarniejsza niż noc.
Niewierzący i ci, którzy wychwalają zwierzę: W tym momencie poznacie Prawdę, ponieważ nie unikniecie
ciemności, która nastąpi. Powstańcie teraz Moje Dzieci i walczcie. Planujcie dla ocalenia waszych ciał i
dusz, gdyż złe czyny tych ludzi ujawniają się przed waszymi oczami.
Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

Nawrócenie
Orędzie nr 15. Otrzymane w niedzielę, 21 listopada 2010, godz. 1:30 rano

Dzisiaj Moja córko przynoszę przesłanie nadziei i pokoju dla tych wszystkich Moich dzieci, które mogą od-
czuwać, że te orędzia są nacechowane strachem. Nie lękajcie się, nawet wy, którym z trudem przychodzi wie-
rzyć we Mnie, Mojego Przedwiecznego Ojca i Ducha Świętego. Wiele z was, Moich drogich dzieci chce
wierzyć, ale poprzez wasze rozumowanie i logikę i to że chcecie wyjaśniać wszystkie rzeczy za pomocą ra-
cjonalnego rozumowania, przychodzi wam z trudem wierzyć w rzeczy nadprzyrodzone.
Nie lękajcie się. Poprzez modlitwę, nawet raz dziennie i proszenie Mojego Najświętszego Serca, aby wylać
na was Moją miłość poczujecie się inaczej. Wielu z was, których wiara jest płytka zazdrości tym z głęboką
wiarą. Musicie zrozumieć, że Ja kocham was wszystkich. Tak jak u rodzica, każdy z was zajmuje głębokie,
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specjalne miejsce w Moim Sercu. Nigdy nie sądźcie, że nie jesteście warci Mojej miłości.
Czy nie ukochałem was do tego stopnia, że dobrowolnie oddałem Moje życie za was, w nadziei, że dosta-
niecie drugą szansę, aby powrócić do Mnie?
Dzieci, zawsze będzie wywierana na was presja za to, że wyrażacie swoją wiarę w swojego Boskiego Stwo-
rzyciela. Kiedy to się dzieje, pamiętajcie, że człowiek zawsze będzie musiał to znosić, z powodu miłości do
Mnie. Nigdy nie pozwólcie, żeby wasza wiara we Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela wyblakła lub po-
zostawała w ukryciu z powodu tych, którzy patrzą na was z politowaniem.
Tak, wiele z Moich dzieci, pod wpływem ludzkiego rozumowania i logiki, celowo złożonych w ich za-
mkniętych duszach będzie kwestionować wasze przekonania.
Obrażając was będą dodatkowo czuć się zakłopotanymi przez waszą wiarę i chociaż nie przyznają tego pub-
licznie, będą czuć dziwną zazdrość. To uczucie wynika ze świadomości, która spada na nich, że wewnątrz
ich dusz jest pustka. Bez względu na to, jak uporczywie będą patrzeć wewnątrz siebie, nie będą mogli tego
zrozumieć. Tymczasem wy, wierzący będziecie odczuwać pogardę, płynącą z zakłopotanych oczu tych ze
słabą wiarą, lub bez wiary.
Nigdy nie czujcie się zawstydzeni, aby przyznawać się do miłości, jaką macie w swych sercach do Mojego
Przedwiecznego Ojca. Otwarcie głoście swoją wiarę. Odziejcie się w miłość do Mne i dumnie ją noście, aby
inni to zobaczyli. W ten sposób dajecie przykład.
Nigdy nie próbujcie zbyt usilnie, poprzez logiczne rozumowanie narzucać wasze przekonania niewierzącym,
w agresywny sposób. Zamiast tego pokazujcie swoim braciom i siostrom miłość, nawet wtedy gdy wiecie,
że potrzebują poprowadzenia. Kiedy zobaczą, że w taki prosty, szczery sposób wyrażacie swoją miłość do
Mnie, z radością w sercu, zaczną się dziwić.
Poprzez wasze prowadzenie innych, wasz przykład miłości, szacunku i dobrych uczynków zostaną pociąg-
nięci do światła. Wielu na początku nie zrozumie dlaczego się tak dzieje. Ale z czasem, a zwłaszcza przez
moc waszych modlitw zaczną kroczyć ku Mnie.
Nalegam, abyście się modlili za nawrócenie dusz. To dotyczy tych ludzi, którzy są wam osobiście znani, któ-
rzy według was potrzebują modlitw, przez trudności, jakie napotykają w swoim życiu. Proście także za te
biedne dzieci, stracone dla Mnie przez ciemność, która zaślepia ich i nie znają prawdy. Módlcie się spe-
cjalnie, ze współczuciem i miłością za tych, którzy aktywnie kroczą ścieżką kusiciela. Oni bardziej niż kto-
kolwiek potrzebują waszych modlitw.
Uświadom wszystkich, którzy mają z tobą kontakt, że każdy może być zbawiony, nawet jeszcze w mo-
mencie umierania, jeżeli będzie odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Proszę, przekaż to każdemu. Nalegaj jeżeli jesteś na tyle śmiała aby ludzie to przeczytali i pamiętali, bo je-
żeli naprawdę będą odmawiać Koronkę, nawet wydając ostani oddech mogą i będą ocaleni przeze Mnie.

Nigdy nie wstydźcie się krzyży, które nosicie
Nie czujcie się obrażeni, kiedy niewierzący będą się z was wyśmiewać, widząc was modlących się. Nie
wstydźcie się krzyży, które nosicie dla ochrony. Nie ukrywajcie tych symboli waszej miłości ku Mnie, wa-
szemu Boskiemu Zbawcy, Mojemu Przedwiecznemu Ojcu czy Duchowi Świętemu. Poprzez dumne nosze-
nie tych oznak świętej czci poprowadzicie innych do Mnie. Pomimo zewnętrznej pogardy, jaką ci ludzie będą
do was żywić, w środku będą wam zazdrościć waszej wiary. Wielu z nich będzie czuć wewnętrzną pustkę
poprzez brak wiary. Modlitwa, Moje dzieci pomoże Mi zwyciężyć w ich duszach. Odmówcie za nich tę
modlitwę:

„Mój drogi Panie, wznoszę ręcę i proszę Cię, aby mój kochany brat/siostra został wzięty w Twe czułe
ramiona. Pobłogosław ich swoją najświętszą krwią i daj im łaskę potrzebną, aby mogli otrzymać
ducha Twojej miłości, aby poprowadzić ich do wiecznego zbawienia.”

Kiedy wy, moi wierzący jesteście otwarcie wyzywani przez innych z powodu waszej wiary, najpierw mów-
cie to. Jestem naśladowcą Chrystusa, który cierpiał śmierć z rąk niewierzących. Z tego powodu jako naśla-
dowca Chrystusa zawsze będę cierpiał obelgi od innych z powodu mojej miłości do Niego. To jest krzyż,
który niosę i jestem dumny z tego powodu. On, mój Zbawca umarł nie tylko za moje grzechy, ale także za
wasze.
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Kiedy z dumą będą się chęłpić, że są agnostykami czy ateistami powiedzcie im to. Zapytajcie się ich, czy
nie czuliby się inaczej gdyby wiedzieli, że ich życie na ziemi dobiega końca. Wtedy dajcie im taką poradę.
Na swoim łożu śmierci pamiętajcie modlitwę do Bożego Miłosierdzia, nawet jeżeli jesteście nadal niepewni.
Otwórzcie swoje serca i proście mojego Przedwiecznego Ojca o przebaczenie. Pamiętajcie Moją obietnicę.
Jako sędzia i jako wasz Zbawca przebaczę-wszystko aż do ostatniego oddechu Moich dzieci na ziemi. Po-
wiedz im, aby modlili się tak mocno, aby mogli otworzyć serca chociaż raz.
Modlitwa zbliża wszystkie Moje dzieci do Mojego Królestwa na ziemi, kiedy Niebo i Ziemia staną się jed-
nym. Moc modlitwy będzie naprawdę zrozumiana kiedy Moje dzieci otworzą serca i zawołają. Proście, a
jeżeli to będzie Wolą Bożą wasza modlitwa będzie wysłuchana.

Nie odmawiajcie waszym dzieciom Sakramentu Chrztu
Na koniec, módlcie się za małe dzieci, waszych synów i córki i za młodzież świata. Każde z nich zasługuje,
aby pokazać mu prawdę. Nie ukazano im prawdy Bożej miłości, ani nie byli prowadzeni przez rodziców,
na skutek duchowej ciemności, która istnieje na świecie już od dwóch ostatnich dekad. Nawet jeżeli wasza
własna wiara jest słaba to nie wymigujcie się od rodzicielskiego obowiązku dania dzieciom dostępu do sa-
kramentów, zwłaszcza do Chrztu. Nigdy nie bierzcie na siebie odmawiania własnemu dziecku tego naj-
ważniejszego sakramentu. Wielu rodziców, którzy w swej dumie nie ustępują w wygłaszaniu swoich
poglądów i niewiary, niszczą dusze swoich dzieci. Dajcie swoim dzieciom dar sakramentów. Z czasem albo
wam podziękują za to, albo się Mnie zaprą. To będzie zależało od nich. Wypierajcie się Mnie, jeżeli musi-
cie, ale nie kradnijcie dusz Moich dzieci. Możecie być ich rodzicami na ziemi, ale one są dziećmi Mojego
Przedwiecznego Ojca, Stworzyciela i Stwórcy wszystkiego. Nie próbujcie ciągnąć ich ze sobą w ciemność.
Zapamiętajcie jeszcze raz, ze pomimo waszych własnych poglądów, Ja kocham was wszystkich.
Wasz Boski Zbawiciel i Sędzia
Jezus Chrystus, Syn Przedwiecznego Ojca

Wezwanie do wszystkich Kościołów i Wyznań do zjednoczenia w walce ze Złem
Orędzie nr 16 z serii Ostrzeżenie Otrzymano w niedzielę, 21 listopada 2010, godz. 15

Wzywam wszystkie Moje kościoły na całym świecie by usłyszały Moje wołanie. Wy wszyscy, Moje dzieci
i moi naśladowcy, należycie do Mnie. Tak wielu z was podąża za nauczaniem waszych kościołów, oraz za
nauczaniem Boga, Stwórcy ludzkości. To co robicie jest dobre. Jednak wielu z was interpretuje nauczanie
Mojego Przedwiecznego Ojca na różne sposoby. Różnice spowodowane są różną interpretacją słów proro-
ków od początku czasów.
Wielu proroków interpretowało nauczanie Boga w sposób w jaki otrzymali przesłanie. Niektóre słowa Moich
proroków zostały sfałszowane. Wszyscy Moi prorocy otrzymali prawdę. Nie wszyscy jednak prorocy zdo-
łali zabezpieczyć to by ich naśladowcy pozostali na ścieżce prowadzącej do Życia Wiecznego.
Wszystkie drogi prowadzą do Boga, stworzyciela ludzkości. Wyznawcy Boga interpretują Jego nauczanie
na różne sposoby, co prowadzi do zamieszania. Kiedy dojdzie to tej dezorientacji bądźcie pewni, że jedyne
wyjście to uproszczenie waszej wiary. Po prostu wierzcie w waszego Stworzyciela i czcijcie go.
Wzywam wszystkie kościoły, religie i wyznania na całym świecie do modlitwy za ludzkość i za niewierzą-
cych – natychmiast. Miłość do Boga nie ma nic wspólnego z niszczeniem życia. Żaden człowiek nie ma
prawa w Moje imię, lub w imię Mojego Przedwiecznego Ojca odbierać życia. Zamiast tego, w obliczu zła
które szybko wokół was narasta, zbierzcie się i zjednoczcie się w miłości do waszego Stwórcy.
Moje dzieci, pozwólcie bym wam przypomniał Prawo Boże. Dziesięć Przykazań danych wam przez Mo-
jego Przedwiecznego Ojca najbardziej Świętemu i oddanemu prorokowi, Mojżeszowi. Zasady te powstały
by instruować dzieci Boga w jak sposób mają mu oddawać cześć i po to by zaprowadzić je do prawdy. Tak
wielu ludzi obecnie o tym zapomniało. A ci którzy nie zapomnieli, rzadko rozważają to, co te przykazania
naprawdę znaczą. Ci którzy nie rozumieją Dziesięciu Przykazań, interpretują je w sposób daleki od prawdy.
Do nich mowię; Proszę, przeczytajcie Dziesięć Przykazań i wypełniajcie je lub ryzykujcie gniew Boga. Ich
znaczenie nie może być osłabione przez fałszywą miłość, fałszywe miłosierdzie, lub po prostu przez uspra-
wiedliwianie grzechu w obliczu tego co wam powiedziano.
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Pierwsze przykazanie mówi wam byście czcili jedynie jednego Stworzyciela, Mojego Przedwiecznego Ojca
i byście unikali bałwochwalstwa. Tymczasem okazuje się, że pierwsze przykazanie zostało przez was od-
rzucone na rzecz fałszywych Bogów. Poprzez fałszywych Bogów nie koniecznie mam na myśli ludzi na wy-
sokich stanowiskach, lub tych, którzy wywyższają się pod niebiosa abyście wy, Moje dzieci upadły im w
zachwycie do stóp. Chociaż i to jest zniewaga i dotkliwa obelga w oczach Boga. Bałwochwalstwo, które
mam na myśli odnosi się do miłości człowieka do władzy i pieniędzy, które to mogą zaprowadzić Moje
dzieci do pustej rozpaczy. Rozpaczy, która prowadzi do złamania kolejnego prawa. Grzech samouwielbie-
nia. Pragnienie by podążać w życiu swoją własną drogą, kosztem waszej duszy doprowadzi do waszej zguby.
Miłość do samego siebie nie jest miłością. To próżność. Mimo to, stała się to dziś ważną doktryną. Pod po-
zorem fałszywego miłosierdzia wywyższacie siebie, a odrzucacie Boga. Wasz brak pokory doprowadzi do
waszej zguby. Kiedy stawiacie siebie przed innymi ludźmi, to będziecie za to cierpieć. To Przykazanie nie
może być przenigdy złamane. Ludzkie rozumowanie, które przyzwyczajone jest do usprawiedliwiania grze-
chu jest niedorzeczne.

Obsesja na punkcie sławnych ludzi
Młodzi ludzie, którym od tak dawna brakuje dobrego wzorca, zostali teraz wciagnieci w otchłań bałwo-
chwalstwa, która jest wyraźna i widoczna dla wszystkich. Idole, które są uwielbiane przez Moje młode
dzieci, w większości nie pochodzą ze Światła. Wielu z nich zaprzedało dusze Diabłu, czym publicznie się
szczycą.
Ich hipnotyczne przesłanie, poprzez muzykę i słowa przekonuje moje dzieci że to jest prawdziwa ścieżka,
którą należy podążać. Ich pociągająca niemoralność zachęca ich fanów do naśladownictwa. Kiedy to zro-
bią, to i one, Moje dzieci, blokują Światło, ponieważ one również są wtedy wciągnięte w przedwieczną
ciemność. Obsesja na punkcie sławnych ludzi, oznacza, że Moje dzieci usilnie dążą do tego, by wznieść się
na te same wyżyny jak ci, którzy podążają za wezwaniem Zwodziciela do zabawy.
Przyjdźcie teraz wszystkie Moje dzieci wszystkich kościołów i wyznań. Połączcie się i walczcie o prawo
do zachowania wiary w Boga, Ojca Przedwiecznego. O prawo do wzajemnej miłości. O prawo do czystej
miłości. Miłości Boga, Ojca Przedwiecznego, Stworzyciela Nieba i Ziemi.
Wasz kochający Zbawiciel i Sprawiedliwy Sędzia Jezus Chrystus

Wielkie Ostrzeżenie – Dar Miłosierdzia
Orędzie nr 17. Otrzymano w poniedziałek, 22 Listopada 2010, godz. 2 rano

Moja ukochana córko, jestem bardzo zadowolony ze sposobu, w jaki podążasz za Moimi słowami, z cał-
kowitą wiarą i posłuszeństwem. Moja miłość ku tobie jest mocna. Taka sama jest twoja miłość ku Mnie.
Teraz odczuwasz, że jestem blisko twojego serca. Jesteś teraz jedno ze Mną. Ja, Mój Przedwieczny Ojciec,
Duch Święty, Święta Trójca, radujemy się z twojej odpowiedzi na Nasze wezwanie. My oraz wszyscy anio-
łowie i święci kroczymy przy tobie każdego dnia, aby Cię chronić w tym świętym dziele.
Nabierz serca i nadal trzymaj Mnie za rękę. Pozwól Mi prowadzić się, aby dać ludzkości szansę, by ta osta-
tecznie pojęła prawdę zanim nastąpi Wielkie Ostrzeżenie. To wielkie Ostrzeżenie, ostatni dar miłosierdzia
i miłości dla Moich dzieci nastąpi wkrótce. Każde Moje dziecko ujrzy swoje życie, swoje grzechy, złe
uczynki i każdą obrazę, jaką było winne w stosunku do swoich braci i sióstr. Będzie to mistyczne przeży-
cie i żadna kobieta, mężczyzna czy dziecko na tej ziemi nie będzie z tego wyłączone.
Niektórzy będą głęboko zszokowani i zasmuceni swoimi grzechami, natychmiast zwrócą się do Mnie, swo-
jego sprawiedliwego sędziego i odkupią swoje winy. Będą w swojej miłości i boleści błagać o miłosierdzie.
Inni zostaną napełnieni takim obrzydzeniem i szokiem, gdy ujrzą swoje grzechy, że padną martwi, zanim
zdążą poprosić o przebaczenie.
I będą jeszcze ci, którzy podążają za kusicielem. Oni w swoim przerażeniu uciekną, kiedy ujrzą w mgnie-
niu oka swoje podłe grzechy. Będą chcieli się ukryć, ale nie będzie gdzie. Uchylając się przed tym, albo za-
akceptują to co widzą i poproszą od razu o przebaczenie, albo się odwrócą i będą się wić ze wstydu i
przerażenia, ale nie poproszą o Miłosierdzie.
I jeszcze będą tacy, którzy widząc swoje grzechy będą się chcieli wykłócać i zaprzeczać ciężkim obrazom,
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popełnionym przeciwko Bożym Przykazaniom. W ten sposób zaprzeczą prawdzie i odwrócą się w kierunku
ciemności wiecznego piekła.

Nikt nie zostanie pozbawiony Mojego Miłosierdzia
Dlaczego Moje dzieci tego nie rozumieją? Jeżeli naprawdę czują skruchę i pragną przyjść i żyć ze Mną na
nowej ziemi, gdzie Niebo i Ziemia się połączą, to dlaczego nie proszą o przebaczenie? Nie odmówię nikomu
Mojego sprawiedliwego miłosierdzia, jeżeli ktoś okaże skruchę. Jak dotąd, owładnięci wyścigiem za swoimi
egoistycznymi celami nie mogą pojąć konsekwencji.
Obudźcie się teraz wszyscy. Przyjmijcie to, że zmiany, jakich będziecie świadkami, dokonywane przez złe
działania ludzi to znaki, które były i są przepowiadane i które poprzedzą Mój powrót na ziemię.

Pozwólcie Mi się poprowadzić do Raju
Poprzez tego proroka i Księgę Prawdy proszę was jeszcze raz, powróćcie do Mnie, zanim minie czas. Po-
zwólcie Mi trzymać was w Moich ramionach. Pozwólcie Mojej miłości przeniknąć wasz umysł, ciało i
duszę. Otwórzcie serca i pozwólcie Mi was zaprowadzić do Mojego Raju na Ziemi, gdzie będziecie się ra-
dować Życiem Wiecznym. Dlaczego teraz, kiedy prawda jest odsłaniana, chcielibyście wybierać inną drogę,
skazaną z góry do nikąd?
Moje Serce ciężko wzdycha ze smutku i troski, kiedy myślę o Moich dzieciach, którzy nie chcą zaakcepto-
wać prawdy moich obietnic. Powtarzam jeszcze raz, zwróćcie się teraz do Mnie i mówcie do Mnie. Popro-
ście, abym powrócił do waszych serc. Daję tę obietnicę nawet tym, najbardziej zatwardziałym duszom.
Wystarczy, abyście wypowiedzieli jedno słowo. Poproście Mnie, abym ukazał wam swoją obecność, mówiąc:

Jezu, czuje się zagubiony. Otwórz moje serce, abym zaakceptował Twoją miłość i ukaż mi prawdę ,
abym mógł być ocalony.

Moje ostrzegające słowa nie są groźbami. To wydarzenie jest znane od czasu Mojej śmierci na krzyżu. Dla-
czego myślicie, że to się nie może zdarzyć? Prawda leży w Piśmie Świętym. Będę działać jako wasz zba-
wiciel, aż do ostatniej minuty zanim przyjdę jako sprawiedliwy Sędzia, tak, że wprowadzę Moje dzieci do
Mojej rodziny pełnej miłości, radości i szczęścia, gdzie wszyscy będą żyć w harmonii na wieki.
Szatan i jego naśladowcy zostaną strąceni w ciemność na wieki. Moja rodzina doświadczy radości Boskich
Niebios, od której żaden człowiek by się nie odwrócił, gdyby doświadczył choć namiastki tego czystego
szczęścia w Królestwo Mojego Ojca.
Módlcie się o przebaczenie, abyście mogli wejść do Królestwa Mojego Ojca w chwale, gdzie wy i wasi
ukochani zostaniecie zaproszeni do światła czystej miłości.

Będę walczył, aby znów was odzyskać
Umarłem za was wszystkich i będę walczył do ostatniego momentu, aby z powrotem was odzyskać, pomimo
mroku zła w świecie.
Proszę, pozwólcie mi jeszcze raz pokazać wam jak bardzo was kocham. Weźcie teraz Moją rękę, połóżcie
głowę na Moim ramieniu a wasza delikatna dusza stanie w płomieniach miłości, której zapomnieliście.
Wasz Kochający Zbawiciel, Jezus Chrystus

Ostrzeżenie przed Wojną Nuklearną
Orędzie nr 18. Otrzymano we wtorek, 23 listopada 2010, o godz. 3 nad ranem.

Moja córko, cierpisz z powodu pracy którą wykonujesz dla Mnie. Ciemność, którą odczuwasz pochodzi od
Zwodziciela, który cały czas atakuje za pomocą innych ludzi, tych których znasz za pomocą jego ciemno-
ści. Pomimo twoich odczuć rozpaczy jesteś przecież chroniona. On, zwodziciel, tak jak ci powiedziałem nie
skrzywdzi żadnej duszy. Musisz w dalszym ciągu modlić się Najświętszym Różańcem dla ciągłej ochrony
od dręczenia. Poprzez modlitwę tego pełnego mocy uwielbienia mojej Najświętszej Matki, zobaczysz róż-
nicę.
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Praca, którą pragniesz dla mnie ukończyć, nie jest łatwa ale musisz pozostać silna moja córko. Dlatego ta
praca, gdy zostanie pokazana światu, przyniesie pokój i zadowolenie moich dzieci.
One, moje dzieci, kiedy zrozumieją prawdę, poznają, że nie są odrzucone i zapomniane przez Stworzyciela.
Pociecha, której doświadczą za pomocą tej wiedzy, którą dam im w tej książce, przyciągnie ich bliżej Mnie.

Plan przyszłej wojny
Nie obawiaj się moja córko, jesteś bezpieczna mimo ze czujesz się bezsilna i niepewna. Cały świat, włączając
w to twój własny kraj, w niedługim czasie doświadczy więcej bólu z powodu globalnej kontroli, która uczyni
ludzi bezsilnymi. Dlatego więc tak ważne jest by przygotować się teraz.
Powiedziałem ci już wcześniej że musisz powiedzieć moim dzieciom aby zaczęły przygotowywać się teraz
zanim rozpocznie się przerażająca globalna wojna. Wojna o której mówię jest już przygotowywana przez
czerwonego smoka. Smok nowa siła świata już obmyśla plan i zniszczy miasta na zachodzie. Czas się zbliża.
Módlcie się, módlcie się o nawrócenie ponieważ to zło nie może zostać zatrzymane, ponieważ nie ma wy-
starczającej ilości modlitw by to powstrzymać. Módlcie się o te dusze które zginą podczas tego konfliktu
nuklearnego.

Trzy lata zanim spisek wyjdzie na jaw
Módlcie się za te dusze teraz. Ponieważ globalna siła delikatnie przejmuje kontrolę okazując fałszywe mi-
łosierdzie. Oni, moja droga córko, mają na celu kontrolę twojej wolności by żyć, jeść i modlić się. Dlatego
też moje dzieci muszą dążyć do tego by stać się samowystarczalne. Hodujcie wasze jedzenie. Znajdźcie
schronienia., gdzie będziecie mogli oddawać hołd waszemu boskiemu zbawcy. Po prostu bądźcie silni. Nie
opowiadajcie ludziom wokół dlaczego to robicie. To potrwa tylko 3 lata zanim ukażą się waszym oczom
znaki tego spisku. Ale wtedy wasze plany nabiorą kształtów i potwierdzą to co kwestionowaliście i czasem
uważaliście za dziwne. Hodujcie już teraz wasze własne jedzenie. Kupujcie teraz nasiona, które nie będą do-
stępne w sprzedaży w przyszłości. To nakarmi twoją rodzinę gdy przyjdzie globalny głód.
Idźcie teraz i przygotujcie się.
Wasz Zbawiciel Jezu Chryste

Droga do duchowej doskonałości
Orędzie nr 19. Otrzymane w środę, 24 listopada 2010, godz. 2:30 rano

Napisz to, Moja kochana córko. Czasami nawet najgorliwsi Moi wyznawcy tracą wiarę. Taki czas jest is-
totny dla nich, bo testuje ich wierność i mogą powrócić do Mnie jeszcze silniejsi. Nie bój się, bo jest to
próba, jaką dopuszczam na Moje dzieci, aby przez nią przechodziły i rosły w siłę.
Nie jest łatwo utrzymywać waszą wiarę we Mnie, Moje dzieci ponieważ jest tyle różnych przeszkód, które
blokują wasz rozwój duchowy. Czasami będziecie czuć zupełną pustkę w duszy. To może sprawiać w was
poruszenie i niepokój, bo czujecie się samotni bez Mojego wsparcia.
Moi wierni czciciele muszą to zrozumieć, że pomimo samotności jaką wtedy odczuwają, Ja nigdy nie jes-
tem daleko od nich. Wszystkie takie stany waszej duszy mają jeden cel — umocnienie waszej wiary tak, aby-
ście upewnili się, że pokonaliście kolejny stopień na drodze do duchowej doskonałości. Jest to długa droga
i może zabierać dużo czasu, aby wchodzić na kolejne stopnie doskonałości. Każdy kolejny stopień wpro-
wadza was w nowe doświadczenia, dzięki którym możecie otrzymywać łaski, aby doskonalić swoje dusze,
tak aby móc kiedyś wejść do Królestwa Mojego Ojca.
Zdobywając kolejne szczyty zyskujecie nową świadomość, jakiej od was wymagam. Czasami wydaje się
wam to trudne i niesprawiedliwe, ale każdy kolejny krok na drodze ku Mnie, sprawia, że stajecie się bar-
dziej biegli w rozumieniu prawd płynących z Moich nauk.
Jedni pokonują tę drogę szybko, innym zajmuje to więcej czasu. Niektórzy z moich wiernych naśladowców
mogą tracić odwagę i cofać się w tył-jeden, dwa, nawet trzy kroki. To jest naturalne. Niektórzy z tych, co
szybko pokonują kolejne stopnie na duchowej drodze mogą wpaść w przekonanie, że pojęli już wszystkie
duchowe sprawy, ale jest to pokusa Złego, aby tkwili w takim fałszywym przekonaniu. Wszystkie dary,
jakie nosicie w sobie pochodzą ode Mnie. Zostały wam dane, moi wierni uczniowie, z bezgranicznej miło-
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ści do was. Nie możecie nigdy zakładać, że to iż wasza wiara jest mocna to wasza zasługa. Tak, może być
ona silna dzięki waszej pokorze serca. Ale także to jest Moim darem. Aby osiagnać najwyższe stopnie do-
skonałości musicie zachowywać pokorę w waszej miłości ku Mnie. Zawsze bądźcie cnotliwi.
Bądźcie pewni w swojej wierze, bo to Mi się podoba. Ale nie wpadajcie w taką pułapkę, że poznaliście już
wszystkie tajemnice Królestwa Bożego. Ponieważ jako ludzie, rodzicie się z grzechem pierworodnym, do-
piero z czasem poznacie te rzeczy, Moje dzieci.
Starajcie się akceptować nawet próby, jakie na was zsyłam, traktując je jako dar ode Mnie. Wszystkie moje
dary wylewam na was, aby umocnić was w miłości ku Mnie.
Jestem bardzo dumny z tych wszystkich Moich dzieci, które wierzą we Mnie i okazują Mi szacunek. Mogę
je wtedy umacniać, tak aby osiągnęły pełnię chwały w Królestwie Mojego Ojca. Musicie dążyć do tego, aby
osiągnąć tę chwałę, chwałę w idealnym połączeniu ze Mną.
Aby to osiągnąć, Moje dzieci, trzeba odrobiny czasu i cierpliwości, zanim zostaniecie poprowadzeni do zu-
pełnego oddania Mi swoich dusz. Kiedy to nastąpi, staniecie się częścią Mojego mistycznego ciała na wiecz-
ność. Poddajcie się, Moje dzieci Mojej czystej miłości, a nie będziecie się musieli lękać ani patrzeć w tył,
bo będziecie bezpieczni w Moich ramionach.
Bądźcie mocni Moje wierne dzieci, nawet w obliczu zagrożeń, bo Ja nigdy nie opuszczę Moich oddanych
czcicieli. Nigdy.
Wasz Kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

Globalny Plan zmniejszenia populacji i obalenia światowych przywódców
Orędzie nr 20. Otrzymane w piątek, 26 listopada 2010, godz. 3 rano

Moja ukochana córko, wkrótce otrzymasz wsparcie od kierownika duchowego. Ale pamiętaj, wielu moich
naśladowców jest powoływanych przeze mnie, ale nie wszyscy odpowiadają na to powołanie. Jak wiesz, nie
mogę ingerować w wolną wolę, która jest moim darem dla człowieka. Bez względu na wszystko, ważne jest
kontynuować tę pilną pracę, aby Moje dzieci usłyszały i zostały ocalone.

Znaki
Nie łódź się, zmiany się szykują i niedługo będzie tyle znaków, że tylko nieliczni na tej ziemi ich nie do-
strzegą. Znaki o których mówię, jak te, które są podawane przez moją ukochaną Matkę wizjonerom w Eu-
ropie. Wielu ludzi, którzy otwierają swoje umysły i uwalniają swoje spętane dusze zrozumieją, że te przekazy
pochodzą z Niebios. Kiedy Moje dzieci ujrzą cudowne znaki, które będą widoczne, zrozumieją prawdę.
Nie zwracaj uwagi na pogardę, wyśmiewanie i nienawiść, jaka powstanie gdy ludzie będą czytać treść tego
rękopisu. To samo spotkało moich apostołów, którzy dzięki darom Ducha Św. prowadzili swoją działal-
ność. Ty także, Moja córko otrzymujesz ten dar. Nigdy go nie odrzucaj ani nie wątp w to. To jest realne i ty
to teraz wiesz. Twe wątpliwości w końcu zaczęły maleć.
Tak jak powiedziałem, ześlę ci pomoc. Moja obietnica zaczyna się teraz ujawniać. Ukażę Ci także przyszłe
wydarzenia, które musisz ujawnić wszystkim, także niewierzącym. Nie ma znaczenia, że na początku nie
uwierzą. Jak tylko wydarzenia zaczną się dziać, nie będą mieli innego wyjścia jak tylko przyznać rację.

Plan zaaranżowania wojny
Jest podstępny plan, już realizowany przez światowe siły, plan wywołania wojny w celu zmniejszenia świa-
towej populacji. Módl się, proś o zmniejszenie poziomu szkód, jakie ci źli ludzie chcą spowodować na
Ziemi. Ich głupia lojalność wobec Oszusta [Szatan-przyp. tł.] powoduje, że poprzez szatańskie moce jakie
otrzymują będąc pod jego wpływem, są zdeterminowani aby przeprowadzić swój plan za wszelką cenę.

Plany usunięcia Papieża Benedykta
Także są w toku plany przejęcia kontroli nad kościołami i różnymi wyznaniami, łącznie z Kościołem kato-
lickim. Mój Papież, mój ukochany Benedykt jest otoczony przez tych, którzy planują jego upadek. Inni
światowi przywódcy, nieświadomi ukrytych sił w ich własnych szeregach też mają być wzięci na cel i kilku
z nich ma być obalonych.
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Moje dzieci, obudźcie się i walczcie. To jest bardzo realna wojna, niepodobna do żadnej widzianej na ziemi.
To jest wojna o ciebie, o każde z Moich dzieci. Ty jesteś celem. Problem w tym, że nie widzisz przeciwnika.
Ci tchórze nie mają odwagi aby się otwarcie ujawnić.

Potajemne spotkania
Mający obsesję na punkcie siebie samych, spotykają się potajemnie, żyjąc wśród was. Są rozsiani we wszyst-
kich warstwach społecznych. Znajdziesz ich nie tylko na rządowych korytarzach, ale także w wymiarze
sprawiedliwości, policji, świecie biznesu, edukacji i wojsku.
Nigdy nie pozwól tym ludziom dyktować ci, jak się masz modlić. Obserwuj jak będą próbować kierować
twoim życiem i zacznij się przygotowywać na to co idzie za nimi.

Ostrzeżenie przed globalnymi szczepieniami
Po pierwsze módlcie się we wspólnotach. Módlcie się za tych, którzy są gorliwymi pomocnikami Szatana.
Modlitwa pomoże zażegnać niektóre z tych katastrof. Strzeżcie się tych okropności, które będą chcieli na-
rzucić poprzez szczepienia. Nie ufajcie żadnym nagłym inicjatywom powszechnego szczepienia, będzie się
wydawać, że intencja ich wprowadzenia to współczucie i litość. Miejcie się na baczności. Państwa będą ze
sobą w zmowie, aby kontrolować jak największą liczbę ludzi.

Magazynowana Żywność
Nie polegajcie na dostawcach żywności. Przygotowujcie pożywienie teraz na przyszłość. Zacznijcie teraz
zbierać i sadzić każdy dla siebie. Magazynujcie żywność jak gdyby miała nadejść wojna. Ci którzy tak uczy-
nią, będą mieć czyste sumienie. Modlitwa i ofiara umocnią wasze dusze i ocalą was przed złymi ludźmi i
ich wpływami. Nigdy nie pozwólcie im kontrolować waszych umysłów lub przekonań poprzez narzucanie
czy wprowadzanie praw, mających na celu zniszczenie rodziny. Będą usiłować podzielić rodziny poprzez
zachęcanie do rozwodów i wyzwolenia seksualnego oraz wyzwolenia od religii.

Morderstwo światowych liderów
Będą podsycać nienawiść między narodami, mordować przywódców poprzez skryte zabójstwa i zabierać lu-
dziom wolność poprzez zmuszanie ich do zawierzenia ich dyktaturze.
Gniew Boży zostanie wkrótce ukazany, bo nie będzie On tolerować dłużej ich niegodziwości, chyba, że ci
ludzie, podążający za tymi szatańskimi organizacjami odwrócą się od tego zła. Módlcie się za nich.
Bądźcie ostrożni, baczcie na ludzi w swoich krajach, na których głosujecie. Zwróćcie uwagę na słowa w ja-
kich się wam przedstawiają. Słuchajcie tych, którzy próbują was ostrzegać. Usilnie pragnę, abyście się mod-
lili za tych, którzy tak nie czynią, aby się nawrócili i też mogli być uratowani.
Te wydarzenia o których mówię zaczną się dziać wkrótce. Trzymajcie się razem, miejcie w pogotowiu wasze
własne dostawy jedzenia, uprawiajcie wasze własne warzywa i inne potrzebne do życia składniki. To jest
wojna przeciwko wam, ale nie będzie tak wyglądać. Bądźcie czujni.

Kościoły będą zamykane
Tym wszystkim, którzy zbierają się na odwagę i wracają do Kościoła mówię, aby się nie bali modlić i oka-
zywać swojej wiary otwarcie. Dla tych, którzy lekceważą Mój Kościół: kiedy tylko ten dar, który służy
wam do otwartego wyznawania wiary zostanie wam zabrany, wtedy w końcu prawda zstąpi na was. I to spo-
woduje w was złość.
Moja córko, powiedz Moim ludziom, żeby się nie trwożyli. Moi naśladowcy będą ocaleni i uniesieni ze
Mną na obłoki, aby oczekiwać nowego Raju na ziemi. Będą się radować Moim Nowym Rajem i ponownie
się połączą ze swoimi rodzinami w Życiu Wiecznym. Muszą pozostać silni, modlić się i okazywać miłość
jeden drugiemu. Módlcie się, módlcie się zwłaszcza za zagubione, oszukane dusze, które nie mają pojęcia,
jak ich obecne zachowanie wpływa na ich przyszłość w następnym życiu.

Dusze letnie
Módlcie się także za Moje pozostałe dzieci, te o obojętnych duszach. Oni muszą powrócić do Mnie. Dzieci,
dla wzajemnej miłości nie wahajcie się ostrzegać tych ludzi i mówić im o prawdzie. Pokażcie im znaczenie
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modlitwy poprzez świadectwo, tak aby i oni nie byli zgubieni.
Bądźcie mocni. Nigdy nie poddajcie się armii Kusiciela. Nigdy. Walczcie o to, w co wierzycie. Chrońcie
swoje rodziny. Wróćcie do Mnie. Proście o Moje Boskie Miłosierdzie każdego dnia. Chrześcijanie, módl-
cie się na Różańcu. Pozwólcie Mojej Matce przyprowadzić się do Mnie poprzez Jej wstawiennictwo.
Moje dzieci. Płaczę nad wami wszystkimi i potrzebuję moich naśladowców, aby się zjednoczyli ze Mną
przeciwko Złu. Waszą odpowiedzią niech będzie modlitwa.
Wasz ukochany Zbawiciel Jezus Chrystus

Ostrzeżenie – Apokalipsa
Orędzie nr 21 z serii Ostrzeżenie. Otrzymane 26 listopada 2010 r. o północy

Apokalipsa

Moja ukochana córko, dziś jest dzień w którym Moje serce jest złamane niepokojem i głębokim nieszczę-
ściem, którym dotknięty jest świat. Patrzę i rozpaczam gdy narody powstają z nienawiści ku sobie. Wiele
smutku swoje źródło ma również w świadomości że mimo poznania tych zapowiedzi duża część ludzkości
nie zmądrzeje.

Módlcie się za Rosję, aby była poświęcona Najświętszej Maryji
Oni ciągle nie rozumieją, że te wydarzenia zostały przepowiedziane w Ewangelii św. Jana. Tak więc wielu
będzie teraz cierpieć z powodu braku wiary. Módlcie się, by Rosja w końcu uległa i pozwoliła na uświęce-
nie w imię Najświętszej Maryji. Módlcie się, módlcie się, módlcie się by to nastąpiło. Bo tylko przez mod-
litwę może się to dokonać. Jeżeli to się stanie, miliony ludzi zostaną ocalone. Bowiem zagrożenie jest takie,
ze siły komunizmu powstaną wraz z Szatanem (wężem) i połączą się, pozostawiając was, dzieci, bezbron-
nymi.
Patrzcie, z jaką prędkością narody powstają do walki ze sobą. Szybkość z jaką następują po sobie wydarzenia
na świecie, spowoduje wiele zamieszania, gdy ukażą się w całej swojej mocy.
Moi naśladowcy muszą Mnie słuchać. Grupy modlitewne będą kluczowymi w szerzeniu nawrócenia i
zmniejszenia siły tych okropnych wydarzeń. Nawet ci z was, którzy są zadowoleni ze swojego życia i któ-
rzy myślą ze nigdy niczego im nie braknie, nie będziecie mogli już dłużej ignorować tych wydarzeń. Mu-
sicie słuchać Mnie teraz i zaakceptować to że te wydarzenia, które zostały już zapowiedziane w Apokalipsie
właśnie nadchodzą.
Weźcie się za ręce w modlitwie. Jeżeli macie w sercach choćby małą iskierkę miłości dla Mnie, poproście
mnie bym ja was objął i rozpalił i umocnił w was wiarę we Mnie

Będę walczyć za każdego z was
Będę walczyć do samego końca by zbliżyć was wszystkich do Mojego serca, kimkolwiek jesteś moje
dziecko, czy dzieckiem, czy nastolatkiem, młodym człowiekiem, w średnim wieku, czy tez starcem, w
moich oczach, wszyscy jesteście tacy sami. Jesteście moją cenną i ukochaną rodziną- wy wszyscy i każdy
z was z osobna. Nikt nie jest odrzucony. Nawet ci, którzy nie przyjmują tego że istnieję. Nawet ci którzy
wiedzą że istnieję ale nienawidzą mnie- Ja ciągle was kocham. Moja miłość jest żarliwa ponad wasze zro-
zumienie i zrobię wszystko co w Mojej mocy by odnaleźć was i przyprowadzić do mnie. Nie oddam Sza-
tanowi waszych dusz łatwo.

Proszę, zwróćcie się do mnie
Proszę zwróćcie się do Mnie, nie ważne ile w was wątpliwości – i pozwólcie mi napełnić wasze serca Boską
Miłością. Jedno tylko odczucie tej miłości pomoże wam przygotować się do Życia Wiecznego w Raju ze
mną, Moim Ojcem Przedwiecznym i z waszymi braćmi i siostrami. To jest wasze dziedzictwo, wasze pra-
wowite dziedzictwo.
Nie zmarnuj tej szansy na zbawienie. Gdy twoje ziemskie życie dobiegnie końca, będziesz mieć tylko dwie
opcje w wieczności. Niebo w Raju lub Piekło z Szatanem, który zabierze cię z sobą poprzez grzechy, któ-
rymi kusi cię na ziemi. Otwórz swoje oczy teraz. Pamiętaj, że śmierć na ziemi może przyjść niespodziewa-
nie, wtedy gdy najmniej się jej spodziewasz.
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Przez tą wiadomość, błagam byście dostrzegli prawdę przed dniem Sądu Ostatecznego. Zawsze pamiętaj-
cie, że was kocham. Niezależnie od tego jak ciężko grzeszyliście. Kiedy zwrócicie się i poprosicie o wyba-
czenie z głębokości waszego serca, przebaczę wam. Nawet w ostatniej chwili waszego życia.
Wasz ukochany Zbawca, Jezus Chrystus

Ostrzeżenie – Wzywajcie wierzących do nawracania zagubionych dusz
Orędzie nr 22 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w piątek, 26 listopada 2010 o północy.

Moja najdroższa i ukochana córko, Święta Trójca jednoczy się z Tobą, jako z tą, która boską prawdę ukaże
każdej duszy na świecie, tak szybko, jak to możliwe.
Ty, moja córko wraz ze Mną współodczuwasz w swoim sercu ból i cierpienie za całą ludzkość. Ich utracona
wiara głęboko cię smuci i rodzi strach o ich przyszłość.
Moi ukochani lojalni i oddani naśladowcy jednoczą się teraz na całym świecie, poprzez więzy potężnej mi-
łości walczącej o ocalenie dusz przed potępieniem.
Oni, moje dzieci światła, pochodzą ze wszystkich narodów. Rozpoznają się one natychmiast niezależnie od
ich rasy, koloru skóry, czy pochodzenia. Ja ich prowadzę tak, aby ta armia miłości pomogła wzmocnić wiarę
ludzkości na tym etapie dziejów.
Nigdy wcześniej nie ujawniłem swojej obecności aż tak wyraźnie w sercach wierzących. Oni odczuwają cier-
pienie które Ja znoszę kiedy jestem świadkiem zła, które sprawia ból Mojemu sercu, a które to zło wypływa
nawet z tych, których uważacie za dobrych i troskliwych. Miłość samych siebie niszczy moje dzieci.
Egoizm i brak uwagi dla tych którzy są wokół oraz dla słabych i złamanych pozostawia plamę hańby, którą
trudno zmazać. Okrucieństwo, które człowiek okazuje swojemu bliźniemu, kierując się zasadą przyjemno-
ści i samozadowolenia, osiągnęło nienotowany dotąd poziom. Obsesja na punkcie ich własnych potrzeb jest
grzechem w oczach Mojego Przedwiecznego Ojca.
Tak wiele jest fałszywych wymówek, czynionych w imię poczucia własnej wartości. Są one kompletnie
nieakceptowane i wbrew mojemu nauczaniu. Kochajcie siebie wzajemnie. Traktujcie innych w sposób, w
jaki sami chcielibyście być traktowani. Myślcie o potrzebach innych ludzi zanim pomyślicie o swoich. Wy-
stąpcie w obronie praw człowieka waszych braci i sióstr, gdy stają się oni ofiarą niesprawiedliwości innych
ludzi. Nigdy, przenigdy nie usprawiedliwiajcie karania choćby jednej osoby dla korzyści majątkowych.
Okazujcie miłość i troskę nawet swoim wrogom. Nie jest to łatwe zadanie z powodu niepewności wiążącej
się z troską o byt i dobra materialne, którą odczuwają Moje dzieci. Objawy egoistycznej obsesji bogactwa,
atrakcyjności oraz tak zwanego sukcesu, które to uważane są przez wielu ludzi jako naturalne przymioty
ludzkiej natury, powodują ogromne zamieszanie i chaos.
Ta idea dla której odbywa się indoktrynacja ludzi by na pierwszym miejscu stawiali swoje potrzeby w imię
swojego poczucia wartości ma miejsce już od długiego czasu. Wartości te wpajane są do ludzkiej psychiki.
Ta filozofia zostaje jeszcze wzmacniana poprzez środki masowego przekazu. Kiedy moje dzieci prawie co-
dziennie słyszą to przesłanie w telewizji, w mediach, w kinach oraz za pośrednictwem muzyki i internetu,
uznają to przesłanie za ważne.
Wierzenia te są bardzo popularne i trudno je odrzucić, gdyż oferują samozadowolenie. Pomimo tych fał-
szywych obietnic, są jednak kłamstwem, które Moje dzieci przyjmują. Kłamstwem, które zostało zaszcze-
pione przez zwodziciela – Szatana.
Ten niepokój, który to ludzie odczuwają wkrótce po tym jak wykorzystają kogoś, jest dla nich trudny do zro-
zumienia. One, moje dzieci, po tym gdy dostaną pożądaną przez siebie rzecz, nie są szczęśliwe. Poszukują
dalej, coraz więcej i więcej tego samego wciąż nie mogąc zaspokoić swojego apetytu, ale to na nic. Nie
mogą w pełni zaspokoić siebie. Są pozbawione prawdziwej radości, naturalnego zadowolenia i nie rozumieją
tej pustki, którą czują w środku.
Jeżeli umieszczasz siebie przed innymi, to jest to egoistyczne. Jeżeli niesprawiedliwie wykorzystujesz kogoś
kto jest słabszy, to jest to grzeszne. Jeżeli niszczysz czyjąś zdolność do godnego życia i pozbawiasz go
prawa, by dostatecznie nakarmił swoją rodzinę, to bardzo Mnie to obraża. Cierpię wraz z tymi duszami.
Wyrządzając krzywdę twojemu bliźniemu, krzywdzisz Mnie. Jeżeli ranisz swojego bliźniego złośliwymi
uwagami, jesteś winny zadawania bólu Mojemu sercu.
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Kiedy człowiek każe przemocą drugiego człowieka, cierpię ból Mojej męki na krzyżu. Doświadczam jej na
nowo. Odczuwam ból, gdy wyrządzacie drugiemu cielesną krzywdę. Jeżeli jesteście mordercami, to jeste-
ście winni Mojego ostatecznego upokorzenia podczas przybicia Mnie do krzyża
Dzieci, wiedzcie jedno. Grzech zaprowadzi was do piekła. Jest to przerażające dla tych wierzących, którzy
widzą we Mnie Miłosiernego Sędziego. Moja obietnica bezgranicznego miłosierdzia, którego udzielę wam
wszystkim i każdemu z osobna jeżeli tylko okażecie skruchę jest ciągle aktualna. Ale jak mogę zbawić tych,
którzy nie dostrzegą błędów swojego zagmatwanego życia?
Ważne jest głoszenie prawdy o moim nauczaniu. Jest to dlatego tak ważne, gdyż jest wokół tak wiele przy-
jemnych rzeczy, które przyciągają i rozpraszają Moje dzieci, że będzie im wyjątkowo trudno rozpoznać
słowo Boga. Wielu nie będzie znało nauczania Boga słowami proroków, lub poprzez Pismo Święte. Wielu
po prostu nie chce Go znać. Wielu nie będzie chciało słuchać, nawet jeżeli słowo będzie przekazywane
przez Moich proroków i wizjonerów obecnych czasów, którym dane będą wyraźne znaki, aby wszyscy
mogli je ujrzeć. Dlatego to od wierzących zależeć będzie czy będą modlić się za innych. Teraz potrzebne są
specjalne modlitwy. Poprzez Koronkę do Bożego Miłosierdzia, bardzo mocną modlitwę daną Mojej uko-
chanej siostrze Faustynie nawróci się wielu ludzi.
Kiedy to się stanie proszę by wszystkie Moje dzieci zjednoczyły się w grupach modlitewnych, tak abyście
ciągle modliły się i wspierały przewodnictwem te moje marnotrawne dzieci– a waszych braci i siostry.
W Moje imię i w imię Świętej Trójcy ponaglam Moje ukochane dzieci by połączyły siły w zjednoczeniu z
Moim sercem i pomogły Mi zbawić ich dusze. Kocham ich tak mocno, że płaczę za nimi smutnymi i gorz-
kimi łzami przerażenia. Nie chcę ich stracić.
Pomóżcie Mi, o Moi jaśniejący blaskiem naśladowcy ponownie zjednoczyć te zatracone dusze z Moją ro-
dziną, tak aby również one doświadczyły prawdziwego Raju, do którego tak desperacko dążą.
Wyciągnijcie do nich rękę. Rozmawiajcie z nimi. Słuchajcie ich. Okazujcie im troskę nawet jeżeli odrzu-
cają wam ją w twarz z pogardą. Okazujcie cierpliwość. A ponad to wszystko, sprawcie by oni wszyscy po-
czuli Moją miłość dla nich przez was.
Będzie im trudno was zbyć, nawet gdy będą z was kpili. Poprzez waszą modlitwę możecie zbawić i zbawi-
cie ich dusze.
Pozdrawiam was Moi drogocenni naśladowcy. Mam łzy w oczach gdy widzę miłość i oddanie, które oka-
zujecie Mi, Mojej Najświętszej Matce oraz Świętej Trójcy.
My i wszyscy aniołowie i święci w Niebie radujemy się, że odpowiadasz teraz na nasze wołanie. A więc idź
i pracuj w imię Mojego Przedwiecznego Ojca. Przyprowadź mi z powrotem moją owczarnię.
Wasz oddany Zbawiciel Jezus Chrystus.

Prześladowanie prawdziwych wizjonerów
Orędzie nr 23. Otrzymane w poniedziałek, 29 listopada 2010, godz. 12:48

Moja córko, napisz to, aby ostrzec świat przed prześladowaniem, zadawanym Moim wybranym duszom, po-
słanym na świat, aby dzielić się prawdą i ratować dusze przed Moim Powtórnym Przyjściem.
Zauważysz, że Moi wybrani wizjonerzy i prorocy są tymi, którzy zostaną bezpośrednio odrzuceni przez
fałszywych proroków. Te Moje piękne dusze, wybrane dzięki ich prostemu oddaniu się, będą cierpieć w
jedności ze Mną odrzucenie, jakie cierpiałem z rąk ludzkości.
Ci, którzy cierpią we Mnie, ze Mną, i z Mojego powodu są prawdziwymi prorokami. To są dusze, które
będą dręczone, wzgardzone i potępione bezpośrednio z Mojego powodu. Będą także odrzuceni przez Mój
własny Kościół, ale nie przez wszystkie Moje święte sługi. Moi oddani naśladowcy, którzy podążają wier-
nie za Moimi naukami też będą kuszeni, aby ich odrzucić, aż do czasu kiedy prawda powoli ich oświeci.
Od samego początku, kiedy posyłałem proroków na świat z Mego Miłosierdzia, aby przypominać wam
Moje nauki, bardzo niewielu z nich wierzono. Wielu było wzgardzonych i postrzeganych jako tych z wy-
bujałą wyobraźnią, depresją, albo potępianych jako bałamucicieli. Większość tych proroków było onie-
śmielonych, kiedy doświadczali po raz pierwszy boskiej obecności. Wielu z nich wątpiło w te mistyczne
przeżycia przez jakiś czas, zanim zaakceptowali ich autentyczność. Powoli odsłaniali innym to, co ich spot-
kało. Zajmowało im to czas, aby to wszystko przyjąć.
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Wszystkie Moje wybrane dusze po zaakceptowaniu Mojego wezwania były zniechęcane do ujawniania tych
przesłań czy Moich poleceń, nawet przez Moje święte sługi: zakonnice, księży, biskupów i kardynałów.
[Prorocy] czuli respekt przed nimi i w swoich sercach wiedzieli, że na pytania im zadane będzie ciężko od-
powiedzieć. Wielu wezwanych nie wyjawiło orędzi, jakie otrzymywali i przy pomocy modlitwy i osobis-
tego cierpienia wykonywali swoje obowiązki wobec Mnie.
Innym, którzy wyjawiali przesłania, tak jak byli poinstruowani przez Moją Błogosławioną Matkę czy przeze
Mnie też nie wierzono. Dopiero poprzez Boskie manifestacje, które stawały się dowodem wierzono tym
prorokom.
Wzywam wszystkich Moich naśladowców aby się wsłuchali w swoje serca. Popatrzcie na przesłania, sze-
rzone przez Moich drogocennych wizjonerów i proroków. Te przesłania są wam dawane z czystej miłości,
aby prowadzić was i ocalić wasze dusze. Taki jest ich cel. Jeżeli zdecydujecie, że nie są one boskiego po-
chodzenia, to módlcie się o prowadzenie. Jeżeli uznacie, że są , to wtedy módlcie się za Moich wizjonerów,
aby byli wysłuchani.
Teraz pozwólcie Mi powiedzieć o znakach tego, kiedy Moi prawdziwi wizjonerzy są prześladowani. Na-
śladowcy kusiciela, widząc ich światło, wezmą ich na swój cel, ale używając do tego środków, których
okrucieństwo zapiera dech w piersiach. Nie tylko będą ich dręczyć przez wyśmiewanie, ale posuną się da-
leko, aby ich zdyskredytować, z powodu Mego Imienia. Ból jaki zadają Moim uczniom jest niczym w po-
równaniu do tego, co czuję Ja.
Moje cierpienie osiągneło taki stan w ostatnich czasach, że na nowo przeżywam straszne męki, które prze-
chodziłem, kiedy umierałem za wasze grzechy. Wszystkie grzechy całej ludzkości.
Włączając grzechy tych, którzy dręczą Mnie i Moich wizjonerów, morderców, ludzi, którzy się publicznie
Mnie zapierają i chwalą się tym i za całe zło dzisiejszego świata.
Proszę, słuchajcie Moich wizjonerów. Będziecie czuć w sercach, kiedy usłyszycie prawdę. Proszę, nie wpa-
dajcie w pułapkę tych, którzy prześladowali wizjonerów Mojej Błogosławionej Matki, takich jak Św. Ber-
nadettę czy Moje małe dzieci z Fatimy. Byli traktowani z najwyższą pogardą, zwłaszcza przez Moje święte
sługi. To oni zadają Mi największy ból, kiedy Moje boskie objawienia są dawane ludzkości z Mojej miło-
ści. Moje Serce cierpi bardziej, kiedy niewierzą w nadprzyrodzony świat, ani nie rozpoznają go, kiedy jest
im objawiany.
Proszę, módlcie się za Moich wizjonerów, zwłaszcza za tych, których przesłania nie mogą być odrzucone
z powodu miłości i ostrzeżeń, jakie zawierają. Bo to są Moi prawdziwi wizjonerzy. Rozpoznacie ich po ob-
razach, pomówieniach, cierpieniach i znieważeniach, jakie otrzymują z rąk Moich dzieci.
Kiedy popatrzycie na zniewagi im zadawane i na kłamstwa, jakie są szerzone na ich temat w taki poniża-
jący sposób, to wtedy się zapytacie: skoro ten człowiek jest jak dotąd dręczony i nie wierzy się mu, to dla-
czego cały czas trwają te zniewagi. Wtedy będziecie znać odpowiedź. Proście Ducha Św. o prowadzenie w
rozróżnianiu Moich prawdziwych proroków i wizjonerów od reszty, która was chce zwieść.
Wasz kochany Zbawiciel Jezus Chrystus

Pogoń za bogactwami
Orędzie nr 24. Otrzymano we wtorek, 30 listopada 2010, w południe

Moja kochana córko, skup się i słuchaj tego, co mam do powiedzenia. Przechodzisz teraz pewien okres
zmian, od czasu kiedy otrzymałaś pierwsze orędzie. Proszę, zrozum, że te przesłania pochodzą ode mnie i
nie miej wątpliwości już. To ci pozwoli skupić się na pracy, do której zostałaś wezwana.
Jeżeli chodzi o sprawy, które teraz się dzieją na świecie, to staje się to coraz bardziej jasne, dzień po dniu,
to co złe światowe rządy chcą zaprowadzić. Narody Zjednoczone, jeden z wielu frontów tego nowego
światowego ładu, chcą tłumić wszelkie Moje nauki i użyją wszystkich dostępnych środków, aby to uczynić.
Nie lękaj się, ponieważ Moi wyznawcy będą twardo walczyć i nie zaprą się Mnie zwłaszcza w tych krajach,
które są Mi poświęcone i które mają gorącą i niezachwianą wiarę. Nie wycofają się. I będą bezsilni [źli lu-
dzie-przyp. tł.] wobec tych, którzy włożyli wielki koszt w prowadzenie swoich dzieci w światłości.
Zostało ci to już powiedziane, że gniew Mojego Ojca wkrótce się ukaże, skoro człowiek coraz bardziej usi-
łuje się Mnie wypierać.
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Świat wygląda tak samo. Ludzie wyglądają tak samo. Świat telewizji ze swoim różowo zabarwionym uro-
kiem wygląda tak samo. Ludzie chowają głowy w piasek. Myślą, ze świat będzie tak dalej trwał. Niestety
są w błędzie. Moim obowiązkiem wobec Moich dzieci jest ich uratowanie. Nie pozwolić wam być wsysa-
nymi do próżni obietnic, pustych marzeń i fałszywych ambicji. To są uciechy, którym jesteście poddani od
wielu lat. Przez te obietnice zostaliście przekonani, bez własnej winy, że należy iść tą ścieżką samozado-
wolenia. Zdobywania dla siebie i nagradzania siebie. Mówiono wam, aby być numerem jeden bez względu
na koszty. Wy z waszymi ambicjami, pragnący bogactw dla was i waszych dzieci, chcący być lepszymi niż
wasi bracia i siostry i z ciągłym, nieustającym pościgiem za samoakceptacją zostaliście oszukani.
Moje dzieci były karmione tymi ambicjami, ich blaskiem i powabem przez kusiciela. Wiele Moich dzieci
będzie się śmiało z tego przesłania i powiedzą, że to nieprawda. Niestety, kusiciel istnieje i wiele Moich
dzieci tego nie akceptuje.
On jest przebiegły i ukrywa się za rzeczami, ludźmi, czynami i pociągającymi podnietami. Jego czarujący
wdzięk przejawia się dziś w tym, że gdy spytacie kogoś, co by pragnął — pieniędzy czy szansy, aby pojednać
się z zagubioną rodziną, to wybrałby pieniądze. Zapytajcie innych, czy zdradziliby swojego brata czy sios-
trę za dobro materialne, a odpowiedź będzie, że tak. Zapytajcie małe dziecko, czy nie chciałoby zamienić
swojego zwykłego życia na życie pełne cudów i ekscytacji, a odpowiedź będzie: tak.
Dlaczego zatem Moje dzieci nie mogą zrozumieć tego, że kiedy wielka nagroda jest im dawana, to oni chcą
wciąż więcej i więcej. Bogaty człowiek, który coś zdobędzie raz, będzie ciągle chciał więcej. Powodem
tego jest to, że dar szatana pozostawia uczucie pustki wewnątrz, którego nie rozumiecie. Więc usiłujecie
nadal zdobywać więcej i zazwyczaj odbywa się to kosztem waszego sąsiada. Żaden człowiek nie zdobywa
wielkiej fortuny nie spotykając na swojej drodze ludzi, którzy są w jakimś stopniu cierpiący. Żaden czło-
wiek nie osiąga sławy, jeżeli ktoś inny nie musi się bez niej obyć. Człowiek, który nie dzieli się swoimi bo-
gactwami jest zgubiony. Człowiek który nie ma nic, stara się dzielić z innymi bardziej niż ludzie, którzy żyją
w materialnym komforcie.

Moje nauki nie mogą być lekceważone
Dlaczego Moje dzieci ignorują te nauki, głoszone przez Moich apostołów odkąd powstał Nowy Testament?
Dlaczego nie rozważają doktryny, jaka jest w nich zawarta? Czy wierzą, że zostały one spisane po to aby
ludzie ich nie słuchali? Te nauki się nie zmieniły odkąd opuściłem ziemię. Są tutaj z jednego powodu. Mo-
żecie zmienić ich interpretację, osłabić ich wydźwięk, dodać nowe znaczenie albo wykreślić jakieś części,
ale jedna rzecz pozostanie. Pozostanie prawda. Prawda pozostanie zawsze ta sama. Nie może być zmie-
niona, tak aby dopasować ją do ludzkości. Rozważcie to. Usiądźcie i usłyszcie. Nie możecie tak postępo-
wać i spodziewać się, że wejdziecie do Królestwa Mojego Ojca. Wielu z was usprawiedliwia bogactwo i
sławę i przypisuje to szczęściu. To czego sobie nie uświadamiacie, jest to ,że wielu z was zaprzedało w mię-
dzyczasie swoje dusze złemu.
Niektóre z Moich dzieci wiedzą, że popełniły ten ciężki grzech, ale nic sobie z tego nie robią. Inni naprawdę
sądzą, ze po prostu robią jak najlepiej dla siebie i swoich rodzin, ale muszą zrozumieć, że bezpieczeństwo
finansowe jest akceptowalne. Pogoń za luksusem i bogactwem nie jest.
Prawda jest taka, że wielka ilość bogactw została zdobyta przez grzech. Dobro, które może być zdobywane
uczciwie prowadzi do grzechu.
Pomimo nauk Kościoła Mojego Ojca na całym świecie ludzie wciąż nie przyjmują Moich nauk. Bogaci, któ-
rzy walczą o dobra materialne mają jednego boga. Biedni, którzy walczą o bogactwa mają jednego boga.
Ci bogowie są jednym. Pieniędzmi. Pieniądze są bezużyteczne, jeżeli są zdobywane w nieuczciwy sposób.
Pieniądze, dobra materialne i wszystkie inne rzeczy zdobywane przez tych, uważających się za bogatych,
muszą być dzielone z tymi, którzy są w potrzebie. Pieniądze dawane na cele charytatywne, są bez znacze-
nia jeżeli ludzie szukają chwały i uwagi.
Bądźcie pewni, że kiedy zło, które jest teraz planowane, zostawi was z pustymi kieszeniami, to wtedy zda-
cie sobie sprawę, jak mało warte są pieniądze. Kiedy ta zła organizacja przejmie kontrolę nad waszymi pie-
niędzmi i nie będziecie mogli ich dotknąć bez przystania na ich warunki, to wtedy ostatecznie sobie
uświadomicie, że potrzebujecie innej drogi do szczęścia.
Wasze pieniądze będą bezwartościowe. Będziecie musieli wtedy przetrwać, jak w dżungli. Ci, którzy mają
instynkt przeżycia, będą mieli łatwiej niż ci, którzy nigdy nie musieli pracować ze zgiętymi kolanami. Na-
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siona do uprawiania waszego jedzenia będą znaczyły więcej niż milion dolarów. Zwyczajny owoc będzie
miał większą wartość niż samochód. Ponieważ kiedy jesteście odarci ze wszystkiego, wzywacie swojego
stwórcę. I tylko wtedy wiecie to, że jedynie liczy się miłość w sercu. Bo bez miłości nie możecie wzrastać,
ani wejść do Królestwa Mojego Ojca.
Pomyślcie teraz. Bądźcie ostrożni w waszej pogoni za dobrami. Zatrzymajcie się zanim nie jest za późno.
Dzielcie się i podążajcie Moją drogą. To jest twarda lekcja dla Moich dzieci, które mają poczucie niepewności.
Wasz kochany Zbawiciel Jezus Chrystus

Ostrzeżenie dla ludzkości, aby pojęła prawdę
Orędzie nr 25. Otrzymane we wtorek, 7 grudnia 2010, godz. 3:15 rano

Tak, Moja kochana córko, jestem z powrotem. Napisz to. Ty, Moja córko która ukierunkowałaś swoje życie
na Mnie pomożesz Mi przyprowadzić ludzi z powrotem do światła, światła prawdy.
Żaden człowiek nie zostanie pozbawiony przeze Mnie szansy poznania prawdy Bożej. Ludziom okażę Mi-
łosierdzie poprzez dar, który udowodni im, że Ja istnieję. Otrzymają dar w czasie Ostrzeżenia, w końcu
poznają prawdę. Niestety, nawet wtedy nie wszyscy zwrócą się do Mnie czy do Mojego Przedwiecznego
Ojca.
Wiesz, że te przekazy pochodzą ode Mnie i wszystkie poruszają bardzo ważne kwestie. Myślę, że możesz
teraz rozróżnić prawdę Moich słów od swojej własnej wyobraźni. Moja córko, widzisz teraz ból i rozpacz
jaką odczuwam, kiedy świadczysz codziennie o frustracji Mojej i Mojego Ojca z powodu tego, jak zacho-
wuje się ten smutny, pusty i niedowierzający świat.
Nie tylko niewierzący zadają ci ból, dzięki łaskom jakie ci udzieliłem widzisz także zamęt jaki istnieje nawet
w umysłach moich wyznawców. Im także trudno się przekonać do prawdy, którą daję im jako dar miłości
poprzez Moich proroków.
Jakaż długa i ciężka droga przed moimi dziećmi, które starają się dążyć do Mojej prawdy. Patrząc na Moje
dzieci, na ludzi na ulicach, w TV czy wśród swoich sąsiadów patrzysz na nich teraz Moimi oczami. Co do-
strzegasz? Zupełną nieświadomość świata duchowego i brak celów w ich życiu. Poczucie beznadziej i po-
mimo uroków tego świata.
Moje dzieci nie uświadamiają sobie tego teraz, że przechodzą przez oczyszczenie. Następuje ono za Moim
przyzwoleniem, gdy doświadczają poczucia przenikliwej pustki przez brak dóbr materialnych. Jest ono skut-
kiem ludzkiej chciwości. Ludzie otrzymali wolną wolę, a Ci źli, chcący spowodować upadek światowego
systemu bankowego cały czas przebiegle do tego dążą.
Dopuszczam, aby niewinni ludzie przechodzili przez to oczyszczenie. To jest ważne, bo przez te trudy które
doświadczają, oczyszczają swoje dusze.
Niedługo, kiedy dobra materialne staną się trudne do zdobycia ludzie spojrzą na swoje życie z głębszej per-
spektywy. Prostota pomoże otworzyć im oczy naprawdę, prawdę co tak naprawdę jest istotne. Bez tego
oczyszczenia Moje dzieci nie przybliżą się do Mojego Serca, kiedy spadnie na nich cierpienie.
Ogołoceni z dóbr materialnych, do których dążyli w przeszłości z taką bałwochwalczą obsesją zwrócą się
ku prawdzie. Wyraźnie ujrzą miłość w swoich duszach. Zobaczą także zło w tym całym wstrętnym samo-
uwielbieniu tych, którzy podążają za swoją chciwością. Spojrzą wtedy na tych, których pokazywano w me-
diach, jako godnych czci i podziwu jak Ja na nich patrzę- z rozpaczą i smutkiem.
Idź teraz Moja córko i bądź świadoma swoich zadań. Teraz znasz prawdę. Nie wątpisz już. Rozgłaszaj
prawdę tak szybko jak to możliwe, aby ludzie wykorzystali szansę na odkupienie jeszcze przed Wielkim
Ostrzeżeniem.
Twój Ukochany Zbawiciel Jezus Chrystus

Przyszłe Życie
Orędzie nr 26 z serii Ostrzeżenie. Otrzymane w sobotę, 11 grudnia 2010, godz. 09:15

Teraz, moja najmilsza i najukochańsza córko, jesteś już gotowa iść do przodu by kontynuować zadanie po-
legające na wypełnieniu Mojej Świętej Księgi Prawdy. Ty, moja córko, sama przechodzisz teraz oczysz-
czenie, które jest niezbędne byś mogła czerpać siłę z tej pracy. Moje dzieci, tak goniące za tym światem,
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złożonym z dwóch części, nie zdajecie sobie sprawy, że wkrótce wszystko będzie jednym. Obie te części to
smutek i radość. Smutek powoduje prawdziwe zagubienie i rozpaczy. Ten rodzaj smutku, w przeciwień-
stwie do innych jego rodzajów, istnieje już od założenia świata.
Smutek, który jest teraz odczuwany, wynika z poczucia traconych rzeczy materialnych. Odczuwalna jest
również tęsknota za pokojem umysłu, ciała i duszy. Pokój ten można osiągnąć jedynie poprzez pokorę, ak-
ceptację i miłości mojego Ojca Przedwiecznego. Następnie, jest również radość. Uśmiecham się z miło-
ścią, gdy moje dzieci radują się, uśmiechają i cieszą się sobą wzajemnie. Radość jest darem ode mnie.
Śmiech i radość są ważnym darem dla ludzkości, gdy są czyste i nie są osiągane kosztem innych.
Moje dzieci małej wiary, wiem jak trudno zatrzymać się i powiedzieć, że wracam do Boga. Tak wielu z was
wie, jest świadoma, kim jest Ojciec Przedwieczny. Zaledwie kliku rozumie, że czuwa nad nimi każdego
dnia ich życia, nad wszystkimi i nad każdym z nich. On uśmiecha się, raduje się i czuje się bardzo szczę-
śliwy, kiedy jego dzieci są szczęśliwe. Nie może jednak patrzeć przychylnie na tych, którzy radość, czy po-
czucie radości, osiągają bez miłości w sercu.
Ja, wasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, też was kocham, wszystkie moje dzieci. Teraz Ja i Mój Ojciec Przed-
wieczny Jesteśmy Jedno. Uśmiecham się do was wszystkich i mam nadzieję, że wrócicie do Mnie.

Przyjdźcie do Mnie Moje dzieci jak jedno i przychodźcie do Mnie z otwartym sercem.
Dla wielu moich dzieci, przesłania, które zapowiadają Moje Powtórne Przyjście na Ziemię budzą lęk w ich
sercach. Nie lękajcie się!. Będzie to moment absolutnego szczęścia, chwały i czystej radości. Ponieważ wszyst-
kich, którzy zwracają swe serca z powrotem do mnie, przygarnę w swe ramiona i będę płakać z radości.
Wiernych, proszę módlcie się za tych, którzy nie wierzą lub którzy zgubili swoją drogę. Rolnik, który wy-
pasa swoje stada zawsze szuka tych, które się zgubiły. Słodycz zwycięstwa, którą odczuwa po ich odnale-
zieniu, podobna jest do tej, którą odczuwam, gdy moje zaginione dzieci wracają do mnie.
Dzieci, nawet w chwilach radości i śmiechu na ziemi należy pamiętać o jednej rzeczy. Obecna radość i
szczęście to zaledwie przebłysk czystego szczęścia i radości, które będą na nowej ziemi, gdy powróci Raj
utracony. Kiedy to nastąpi, ludzie wybrani, którzy prowadzą dobre życie, wierzący w swojego Stwórcę, po-
łączą się ze Zmartwychwstałym. Ci ludzie, przyjaciele i rodziny, razem ze mną przejdą z życia do wiecznej
chwały. Pamiętajcie dzieci, ważne jest, aby nie traktować tej ziemi, jako ziemi obiecanej. Nie bądźcie rów-
nież pewni, że wszystko tutaj macie pod kontrolą. Ponieważ tak nie jest. Ten świat absorbuje was swoimi
obietnicami, rozczarowaniami, radościami i cudami, ale pamiętajcie, że jest tylko miejscem tymczasowym. Eta-
pem przejściowym przed wejściem do Królestwa Mego Ojca – nowego Nieba i Ziemi, które staną się jednym.
W one ostateczne wezwanie, Moje dzieci, módlcie się do mnie swoimi słowami. Proście Mnie abym was
prowadził. Proście mnie, abym wam pokazał miłość i prawdę i ich prawdziwy sens. Nie trzymajcie głów za-
kopanych w piasku, bo nie zobaczycie chwały nowej Ziemi.

Pusta droga do nicości.
Dzieci, ci, którzy szydzą i zaprzeczają mi, będą wam mówić, że nie ma życia poza tym jednym. Zapewniam
was, że oni nie tylko pozbawiają się dostępu do Raju, ale kroczą po pustej drodze do nicości. W niektórych
przypadkach są oni zwiedzieni przez kłamcę i złego, który niepostrzeżenie i z piekielnym sprytem, prowa-
dzi ich zaślepionych za rękę, tych, którzy nie wierzą w jego istnienie, wprost do bram piekła.

Moje cierpienie w Ogrodzie Getsemani
Kiedy wierzący we Mnie zobaczą tych ludzi arogancko pyszniących się i chlubiących swoim ateizmem,
poczują straszne cierpienie. Ci z was, którzy przyjęli mój krzyż, poczują również mękę agonii, którą, cier-
piałem podczas pobytu w Ogrodzie Getsemani. Cierpiąc wtedy wiedziałem, że nawet, jeśli chętnie złożę naj-
wyższą ofiarę, gdy zgodzę się umrzeć by Moje dzieci miały miejsce w Królestwie Ojca Mojego, czułem
głęboko, że w gruncie dla niektórych z moich dzieci nie będzie to miało żadnego znaczenia. To był naj-
straszniejszy ból męki, który sprawił, że oblałem się krwawym potem. Czułem wtedy wielką trwogę o te za-
gubione dusze, która nadal istnieje we mnie dzisiaj.
Dla tych, którzy pytają: Jeżeli jesteś Bogiem, lub Skoro jesteś Jezusem Chrystusem, to z pewnością możesz
zrobić wszystko? Moja odpowiedź brzmi: oczywiście. Z wyjątkiem jednej rzeczy. Ja nie mogę ograniczać
wolnej woli danej człowiekowi. Do moich dzieci będzie należało dokonanie ostatecznego wyboru według
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ich własnej nieprzymuszonej woli.
Twój kochający cię Chrystus. Twój Zbawiciel. Jezus Chrystus

Wezwanie do zaprzestania Mordu/Aborcji
Orędzie nr 27. Otrzymano w czwartek, 16 grudnia 2010 r. o godz. 13:10

Napisz tak moja córko. Śmierć zadawana niewinnym ofiarom jest jednym z najcięższych grzechów, które
człowiek jest w stanie wyrządzić swemu bratu. Jest to najbardziej dotkliwy grzech ciała i sprawia mi
ogromny ból. Brak poszanowania, który ludzkość wykazuje dziś w stosunku do ludzkiego życia staje sie
coraz bardziej widoczny.
Życie jest cennym darem Boga. Nikt, żaden człowiek nie ma prawa odbierać życia innemu człowiekowi.
Nikt nie ma prawa odbierać życia dziecku, które ciągle ma przed sobą swój pierwszy oddech, który nastąpi
w momencie narodzin. Ten grzech jest ohydny i niewybaczalny. Wszystkie dusze pochodzą od Mojego
Przedwiecznego Ojca i tworzone są w momencie poczęcia. Małe dzieci, niewinne dusze, są mordowane
właśnie przez te, które zostały posłane by je karmić i wychowywać – przez ich własne matki, które są od-
powiedzialne za to, że ich dzieciom odmówiono prawa do tego, by sie narodziły.
Dlaczego Moje dzieci stoją z boku i nie reagują? W imię wolności te małe aniołki z Królestwa Mojego Ojca
są zabierane z tej ziemi przed wyznaczonym im czasem, mimo że otrzymały swoje miejsce na ziemi jako
Boże dzieci. Czy te kobiety nie rozumieją że życie, które tak nisko cenią należy do Boga? Te dzieci cierpią.
Gdy są mordowane, doświadczają rozdzierającego bólu. I to jest usprawiedliwiane przez Rządy, całe śro-
dowisko lekarskie i rodziny tych kobiet. Czy nie mają oni wyrzutów sumienia w swoich duszach?
Czy nie zdają sobie sprawy z tego, że ich potworny czyn nie różni sie niczym od tego gdy człowiek zabija
drugiego człowieka?
W zasadzie jest to grzech nawet cięższy, gdyż te dzieci sa bezbronne. Te kobiety muszą prosić o litość je-
żeli są winne. Lub prosić o Moje prowadzenie jeżeli rozważają dokonanie aborcji. Jakkolwiek by nie bylo
będa sądzone z tego grzechu. Grzechy ciała są najbardziej obraźliwe w oczach Mojego Ojca. Żadne uspra-
wiedliwienie morderstwa nie będzie przyjęte ani przeze Mnie ani przez Mojego Przedwiecznego Ojca.
Zbudźcie się teraz Moje dzieci i zrozumcie ze odbieranie życia zaprowadzi sprawcę do wiecznego ognia pie-
kielnego. Nie będzie powrotu z tej otchłani pełnej demonów. Tych samych demonów, które za sprawą Zwo-
dziciela – Szatana – przekonują, że morderstwo, które ona lub on popełniają jest czymś właściwym! Będzie
on podstępnie przekonywał matki że na przykład, podejmują ‚odpowiednią decyzję‘. Używając wszystkich
podstępów związanych z ludzkim rozumowaniem, sprawi że taka osoba będzie usprawiedliwiać ten czyn,
mimo tego, że jest to niewłaściwe. Będzie używał kłamstwa, które mówi, że mordujący ma swoje prawa.
Że musi przede wszystkim zadbać o własny interes. W imię praw człowieka promuje się kłamstwo, tak aby
postawa gdzie gloryfikuje się prawa matki i jej wolność do prowadzenia takiego życia jakie ona wybierze
była podziwiana. Następnie to kłamstwo przekonuje ją, że zamordowanie swojego własnego dziecka jest rze-
czą właściwą i odpowiednią.
Proszę zrozumcie, że eskalacja ludobójstwa na świecie została zapowiedziana. Jest to jeden z wielu znaków,
które mówią o Końcu Czasów.
Zatrzymajcie się teraz wszyscy. Słuchajcie. Morderstwo to bardzo poważne przestępstwo. Kto tego dokona,
nie będzie zbawiony. Nie ma powrotu. Ci, którzy popełniliscie ten okropny grzech, żałujcie. Proście teraz
o wybaczenie. Ja poprzez Moje Miłosierdzioe wysłucham waszej modlitwy. Możecie i będziecie zbawieni,
jeżeli tylko szczerze żałujecie swojego ciężkiego grzechu. Wysłucham was. Przebaczę wam. Ale czas nie
działa na waszą korzyść.
Wierzący módlcie się wytrwale za te moje zagubione i oddalone dzieci, które zostały zwiedzione przez
Zwodziciela i jego sługi, wśród których panuje hierarchia mocy. One, moje dzieci, potrzebują teraz wa-
szych modlitw. Wszyscy musicie bronić prawa człowieka do życia, które to prawo nie może być zmieniane
ludzką ręką w żadnych okolicznościach.
Módlcie się do Mnie codziennie. Ofiarujcie jakiekolwiek cierpienie jakie macie za te niewinne ofiary.
Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus
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Księga Prawdy
Orędzie nr 28 z serii Ostrzeżenie. Otrzymane 18 grudnia 2010, godz. 9:40

Teraz już wiesz, że to co obiecałem spełnia się. Posyłam Ci duchowego przewodnika, osobę którą wybra-
łem jeszcze na początku twojej drogi. Potrzeba czasu, aby kilku wybranych podjęło się tego Mojego dzieła.
Moja córko, potrzebujesz duchowego kierownika, aby moje przesłania były całkowicie zrozumiałe przez
Mojego sługę. Tą drogą słowo się rozprzestrzeni i ludzie zrozumieją prawdę. Będzie to droga wyboista i
pełna różnych krótszych dróżek, która wkrótce poprowadzi cię do innego kierownika duchowego, ale nie
lękaj się. Teraz jesteś prowadzona i poczujesz większą pewność co do swojej pracy.
Teraz napisz to. Księga Prawdy jest teraz objawiana ludzkości, aby pomóc jej być odkupioną w Moim Sercu.
Ludzie dostają szansę, aby głosić Moją chwałę zanim powrócę jako Miłosierny Zbawiciel i sprawiedliwy
sędzia. Nigdy nie chcę karać Moich dzieci, ale w niektórych przypadkach muszę — kiedy ludzie otwarcie
paktują z Kusicielem, kiedy mają go w poważaniu do tego stopnia, że składają mu hołd przed ołtarzem.
Wiedzą kim są. Będzie im bardzo ciężko powrócić do Mnie. Módlcie się za nich.

Kogo atakuje Szatan
Kusieciel ma mało czasu, aby wprowadzić na ziemi niepokój, więc intensyfkuje wszędzie swoje działania.
Szczególnie celuje w Moje poświecone sługi w Kościele Mojego Ojca, w młodych i pięknych jak i w bar-
dzo inteligentnych.
Ci którzy wciąż chełpią się, że nie wierzą we Mnie i w Mojego Przedwiecznego Ojca będą mieli jeszcze
tylko jedną szansę, aby otworzyć swoje serca.
Boli mnie, kiedy na nich spoglądam. To jest jak patrzenie na samochód pełny ludzi, Moich drogich dzieci ,
jadący w gęstej mgle prosto na klif. Wybrali złą drogę i teraz wierzą, że kierują się do swoich pełnych wygód
domów, a jadą prosto w przepaść — głęboką ciemność, bez żadnej nadziei [piekło-przyp. tł.].

Proroctwa przepowiadane teraz się spełnią
Nie będzie łatwo Moja kochana córko, aby Moje dzieci to usłyszały. Musisz wytrwać pomimo wszelkich
trudności. Cierpliwość jest ważna. Te orędzia są bardzo cenne i pełne miłości, tak jak ostrzeżenia. Moje
dzieci muszą się zatrzymać i zrozumieć, że proroctwa przepowiadane dawno temu będą się teraz wypełniać.
Te zdarzenia wkrótce będą mieć miejsce na ziemi, a czas nadejścia ich jest bardzo krótki.

Nigdy nie objawię daty Mojego Drugiego Przyjścia
Nigdy nie ujawnię Ci daty Mojego powrotu, Moja kochana córko, bo to nie jest do twojej wiadomości. Ale
zanim przyjdę, mówię teraz do całego świata, że ukażę Moim dzieciom Moje Miłosierdzie i Sprawiedliwość.

Moja Matka działa w Moim imieniu
Moja ukochana Matka, pracuje w Moim imieniu i rozsyła orędzia poprzez wybranych wizjonerów. Inni wy-
brani prorocy wybrali cierpienie w cichości dla zbawienia dusz. Pozwalam im odczuwać Mój ból, jest to
wyraz wielkiej hojności tych moich wiernych wyznawców. Są odpowiedzialni za zbawienie wielu. Lecz
nie cierpią tylko boleści, jakie Ja cierpiałem na krzyżu, ale także te bóle, które znoszę dzisiaj. Dodatkowo
znoszą od czasu do czasu znieważanie i odrzucenie. Dzięki ich pokorze znoszą to w cichości, czasami też
otwarcie tak, aby widzieli to inni. Inni, Moi poświęceni słudzy którzy decydują się na życie w samotności
oddają Mi wielką przysługę. Ich poświęcenie i zapacie się samego siebie pomaga ocalać dusze.

Dary Boże są lekceważone
Przekazywanie prawdy we współczesnym świecie, gdzie technologia osiągnęła taki poziom jest trudne. Mój
głos jest jak cichy płacz na pustkowiu.
Moje dzieci nie rozumieją, że wszystkie dobro, które zostało wynalezione pochodzi z Nieba, jest darem
Przedwiecznego Ojca. Wszystkie lekarstwa, cały rozwój medycyny jest darem dla ludzi. Ale te dary są lek-
ceważone, bo Moje dzieci myślą, że to wszystko zasługa człowieka, ale tak nie jest.
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Dar Mądrości
Mądrość jest tak jak umiejętność śpiewania, darem Królestwa Bożego. I właśnie ten dar jest wykorzysty-
wany przez Szatana. Poprzez jego wpływ technologie są tworzone do niszczenia i zabijania. Wyśmiewa się
on, kiedy widzi wybuchy nowych wojen i kiedy nauka jest używana do szpiegowania czy zabijania. Jakże
on się śmieje, kiedy postęp w medycynie jest wykorzystywany nie tyle nawet do zabijania co do uspra-
wiedliwiania zabijania. Wszystkie te straszne przestępstwa przeciwko ludzkości, popełniane dzięki nowym
technologiom, są ukryte za fasadą tak zwanej tolerancji.

Tolerancja to maska zła
Tolerancja może być najbardziej idealną maską zła. Ci którzy są uświadamiani poprzez Moje nauki łatwo
zauważą te zbrodnie na ludzkości, kiedy będą popełniane. W imię tolerancji ludzie są zabijani, odmawia się
im wolności i nade wszystko prawa do walki o moralną sprawiedliwość. O tak, dzieci, bądźcie czujni kiedy
usłyszycie słowo „tolerancja”, bo jest to jedna z ulubionych gierek Szatana.

Ludzie nie stają w obronie Chrześcijaństwa
Moje dzieci pomimo możliwości, jakie daje dzisiejszy świat w kwestii komunikacji, nie walczą i nie przy-
znają się do swojego Chrześcijaństwa. Przeważnie dlatego, że wielu Chrześcijan żyje w świecie zachodnim.
Obawiają się, że zostaną wyśmiani i znękani. Mają rację. Będą, ale zrozumcie to. Moje dzieci zawsze cier-
piały jakiś rodzaj pogardy kiedy niosły Mój krzyż. Mogą wtedy być pewni, że wykonują moje dzieła.
Ten, kto cierpi w Moim imieniu otrzyma wielkie błogosławieństwo i wiele łask. Ale Chrześcijanie którzy
naprawdę walczą o prawo do głoszenia publicznie Mego Imienia będą cierpieć najbardziej. Muszą być
mocni. Są moją nadzieją na tej ziemi. Bez moich oddanych wyznawców, Moje dzieci nie będą w stanie
przekroczyć ostatniego progu na drodze do Królestwa Mojego Ojca.
Kocham wszystkich Moich naśladowców. Jestem w ich sercach i oni to wiedzą. Uznajcie moje słowa, jakie
mówię przez tego proroka. Nie ignorujcie tych wezwań. Pomogą one ocalić miliony dusz na całym świecie
przed Moim Powtórnym Przyjściem.
Idźcie teraz w pokoju i miłości. Wasz oddany Zbawiciel Jezus Chrystus

Wielki Ucisk (1)
Orędzie nr 29. Otrzymano w poniedziałek, 20 grudnia 2010, o godz. 10:00

Nowy Porządek Świata
Zważ na to Moja córko. Poprzez te orędzia ludzkość jest ostrzegana przed siekierą², która spadnie na tych,
którzy ciągle będą odrzucać Przedwiecznego Ojca. Zbliża się czas nadejścia Wielkiego Ucisku. To wielkie
wydarzenie rozpocznie się z końcem roku 2012 i nie może być mylone z datą Mojego Ponownego Przyj-
scia na ziemię. Bo to, moje dziecko nie jest zapowiadane w tych orędziach. Ktokolwiek, kto spróbuje podać
wam, Moje dzieci, datę Mojego Ponownego Przyjścia jest kłamcą i nie jest prawdziwym prorokiem. Ja, za
pomocą tej prorokini, odkrywam przed wami lata, w których nastąpią konkretne wydarzenia prowadzące do
Mojego Ponownego Przyjścia.

Bóg nie pozwoli na realizację planu depopulacji ludności świata
Wielki Ucisk, jak zostało to zapowiedziane, zostanie dokonany na oczach niedowierzającego świata. To jest
moment, gdy miecz sprawiedliwości uderzy wszędzie. Mój Przedwieczny Ojciec nie jest nie jest w stanie
przyglądać się i pozwolić by ten zły plan, który jest już przygotowywany za zamkniętymi drzwiami i który
ma na celu zmniejszenie ilości ludzi, się ziścił.
Ta grupa zła, oddani naśladowcy Szatana, próbowali już w przeszłości dokonać ludobojstwa na dzieciach
Mojego Ojca. Nie udało im się to. Próbują zatem ponownie. Znów im się nie uda, ale zanim poniosą klęskę,
spowodują ogromne zniszczenie.

Wierzący nie powinni się obawiać
Mój Przedwieczny Ojciec, w swojej łasce, będzie musiał interweniować, by ich powstrzymać, mimo że boli

38



go to, że musi przy tym rozpętać ogólnoświatowe katastrofy, które na was czekają. Wierzący, nie bójcie się
ani o was samych, ani o wasze rodziny. Jesteście chronieni. Ale proszę, proszę módlcie się zawsze Świę-
tym Różańcem i Koronką do Mojego Bożego Miłosierdzia by łagodzić, lub zapobiegać niektórym kata-
strofom.
Zacznijcie planować już teraz. Z tymi ludźmi należy walczyć, dlatego że próbują przejąć kontrolę nad wa-
szymi pieniędzmi, waszym zdrowiem, waszym pożywieniem, i nawet waszą wiarą. Powstańcie i chrońcie
siebie i wasze rodziny modlitwą. Wołaj do tych wszystkich świętych, których czcisz by ci pomogli jako
orędownicy u Mojego Przedwiecznego Ojca.

Nawiedzą was globalne katastrofy
Ponieważ te globalne katastrofy rozpoczynają się dramatycznymi zmianami klimatycznymi — które już są
w nieznacznym stopniu zapoczątkowane– będą uważane za rezultat globalnego ocieplenia. Tak ludzie znisz-
czyli ziemię w bardzo paskudny sposób, ale te katastrofy nie mają nic wspólnego ze zmianami klimatycznymi.
Mój Przedwieczny Ojciec mógłby, gdyby tak zdecydował siedzieć sobie z boku i nie reagować. Wtedy te
złe i głodne władzy grupy potężnych światowych decydentów, wygrałyby. Kradłyby dusze poprzez wcią-
ganie Moich niewinnych dzieci w ich sidła hipnotycznego posłuszeństwa Szatanowi, Złemu. Na to nie bę-
dzie pozwolenia.

Wezwanie do zjednoczenia wszystkich religii
Teraz jest czas aby dzieci mojego Ojca i jego wyznawcy jak również i ci, którzy wierzą w byt nadrzędny,
czyli w Boga, stworzyciela i wykonawcę wszystkich rzeczy aby połączyly swe siły w jedno. Nieważne która
drogą podążasz za Bogiem lub czy wierzysz we Mnie, jego jedynego ukochanego syna, powstańcie wspól-
nie jako jedno. Walczcie z grupą, która reprezentuje Złego. On jest waszym wrogiem jeżeli wierzycie w
Boga, Przedwiecznego Ojca. On próbuje udaremnić wam wejście do Raju, poprzez okłamywanie swoich wy-
znawców, że i on również zabierze ich do raju równie pięknego. Ci biedni, zwiedzeni i spolegliwi wyznawcy
niepotrafią przejrzeć tego kłamstwa, ponieważ są zaślepieni są czarem materialistycznej chwały.

Proroctwa opisane w Ewangelii Św. Jana wypełnią się³
Módlcie się, módlcie się, módlcie się wszyscy każdego dnia. Już wkrótce wszyscy zrozumieją prawdę Pisma
Świętego. Wszyscy w końcu zrozumieją, że nauki zawarte w Księdze Mojego Ojca są prawdziwe. One nie
kłamią. Proroctwa zapowiedziane w przeszłości już się wypełniły. Proroctwa zawarte w Księdze Jana wy-
pełnią się teraz. Te orędzia dane tej prorokini są po to by przygotować Moje dzieci do wejścia do Królestwa
Mojego Ojca.
Idź teraz i rozgłaszaj Moją prawdę. Ratujcie siebie nawzajem od sideł Zwodziciela, nim będzie za późno.
Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

¹przypis od tłumacza: patrz: Mt 24
²przypis od tłumacza: patrz: Mt 13:24-30 oraz Mt 3:10
³przypis od tłumacza. W tekscie orginalnym pojawia się nazwa Book of John. Nie wiem dokładnie czy chodzi o apokalipsę (ang.
Book of revelation) czy o Ewangelię (Gospel of John)

Trzecie Przesłanie od Matki Bożej
Orędzie nr 30 z serii Ostrzeżenie. Otrzymane 20 grudnia 2010

Posłuchaj mnie, moje dziecko. Musisz być mocna, dla mojego syna Jezusa Chrystusa. Jest dla ciebie zbyt
ważny i wyjątkowy abyś miała powracać w myślach do swoich wątpliwości. Tak, jest łatwo popaść w zbłą-
dzenie w tym dziele, ale musisz zaufać Mu całkowicie. Musisz oddać się Mu zupełnie i całkowicie zaufać.
Moje dziecko, nie jest ci łatwo, ale jak powiedziałam wcześniej: miłuj i trwaj do końca. Uda ci się dokoń-
czyć to dzieło. Ostrzegam cię przed popadaniem w rutynę na codziennej modlitwie. Będziesz chroniona
przez odmawianie mojego Świętego Różańca. To dzieło jest święte, więc przez szacunek bądź posłuszna mo-
jemu Synowi poprzez zaufanie Mu. Odsuń na bok swoje wątpliwości moje dziecko, bo otrzymujesz spe-
cjalne łaski od Ducha Świętego. Prawda leży w twoim sercu, duszy i umyśle. To dlatego jest ci łatwiej
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spisywać te przesłania, które daje ci mój ukochany Syn.
On cię kocha, moje dziecko i wybrał cię do wypełnienia jednego z najważniejszych zadań w tym stuleciu.
Twoje dzieło jest porównywalne z tym, co realizowała Siostra Faustyna. Doświadczasz podobnych cier-
pień jak ona. Nie lękaj się ich, zwłaszcza braku zdolności modlitwy czy codziennych wątpliwości-to nor-
malne. One przeminą. Wszyscy święci, wraz ze Świętą Faustyną są z tobą, moje dziecko i prowadzą cię
każdego dnia.
Dzieło, które prowadzisz w imieniu moim i mojego ukochanego Syna było przepowiadane. To jest jeden z
najważniejszych sposobów, w jaki możesz ocalić dusze innych. Nie zatrzymuj ani nie wahaj się. Zawsze proś
swoją ukochaną Matkę o opiekę. Jestem tutaj dla ciebie. Proszę, módl się codziennie do mojego Syna, od-
mawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W ten sposób będziesz bliżej Niego i będziesz czuła Go, obec-
nego w twoim sercu.
Nabierz odwagi i idź do przodu. Spoglądaj z miłością krocząc tą cenną ścieżką, która prowadzi do Trójcy
Świętej. Wszyscy Oni są z tobą. Będziesz cierpiała, ale wiedz, że to jest łaska, bo bez cierpienia nie możesz
pozostać blisko Serca mojego Syna.
To tyle na teraz. Zwróć się i otwórz swoje serce na mojego ukochanego Syna, Najwyższego Jezusa.
Pokój i Dobro, Nasza Pani Różańcowa.

Ból, który Jezus cierpi dziś
Orędzie nr 31 z serii Ostrzeżenie. Otrzymane 21 grudnia 2010 o godz. 2:40

Moja córko Cierpię strasznie za grzechy ludzkości i z powodu okrutnego odrzucania Mojego istnienia, które
jest tak powszechne w świecie, że liczba wiernych, którzy odwracają się ode mnie wzrosła do niespotyka-
nych rozmiarów.
Ból, cierpienie i umieranie są najbardziej dotkliwe, kiedy świat obchodzi Boże Narodzenie.
The pain, suffering and agony is ever more pronounced as the world celebrates Christmas. I know in my
heart, that while this is the most important Christian Feast that My teachings are now being proclaimed in
the way they should...(to jedno zdanie nie przetłumaczone są z nim problemy)
Moja ukochana córko, musisz wytrwać w swoich cierpieniach, zarówno umysłu jak i duszy. Cierpienia te,
przybliżają cię do Mojego Najświętszego Serca. Wytrwanie w tych próbach cierpienia pozwoli ci stać się
jednym ze mną.
Moja córko módlcie się, módlcie się, módlcie się za pozostałe dusze, by ulżyły mi w tych strasznych cier-
pieniach, które znoszę. Oh, jeśli tylko mógłbym zbawiać dusze szybko i brać je czule w me ramiona, moje
serce by się zagoiło. Ale wiele dusz nie chce przyjść do mnie. Trzeba ciężko pracować, aby ich przekonać
o prawdzie, moja córko. Nigdy się nie poddawaj.
Jesteś pełna wątpliwości, ale wiem, że w głębi serca czujesz, że te orędzia Miłosierdzia, dla zbawienia dusz,
naprawdę pochodzą ode mnie i od Mojego Przedwiecznego Ojca.
Wytrwaj, przyjmując cierpienie, bądź pokorna, cierpliwa i działaj z godnością, kiedy jesteś wystawiana na
próbę dla imienia mojego.
Idź teraz z nowym zapałem, miłością i mocą, aby odzyskać dusze moich ukochanych dzieci.
Twój kochający cię Zbawiciel, Jezus Chrystus

Mój ból i cierpienie dzisiaj
Orędzie nr 32. Otrzymano w czwartek, 22 grudnia 2010, godz. 2:40

Moja córko, cierpię okropnie przez grzechy ludzkości i okrutne odrzucenie Mojego istnienia, które jest teraz
tak powszechne, a liczba wierzących, którzy odwrócili się ode Mnie urasta do niespotykanych rozmiarów.
Ból, cierpienie i agonia jest nawet bardziej wyraźna w czasie, gdy świat świętuje Boże Narodzenie. Wiem
w Moim Sercu, że chociaż jest to najważniejsze Chrześcijańskie Święto, to moje nauki nie są przedstawiane
w sposób, w jaki powinny być.
Moja kochana córko, musisz wytrwać w swoim cierpieniu, zarówno umysłowym jak i duchowym. Ono po-
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prowadzi cię bliżej do Mego Serca. Tylko wtedy, gdy przetrwasz te próby cierpienia, będziesz ze Mną w jed-
ności.
Moja córko, módl się, aby inne dusze ulżyły agonii, jaką przechodzę. Gdybym tylko mógł ocalić szybko
dusze i objąć je Moimi kochającymi ramionami, to Moje Serce ozdrowiałoby. Ale wiele dusz nie zwróci się
do Mnie. Musisz ciężko pracować, aby przekonać je do prawdy, moja córko. Nigdy się nie poddawaj.
Jesteś pełna wątpliwości, ale wiem, że głęboko w sercu wiesz, że te przesłania Miłosierdzia, dla zbawienia
dusz naprawdę pochodzą ode Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca.
Trwaj, przyjmij cierpienie, bądź pokorna, cierpliwa i postępuj z godnością, kiedy jesteś wystawiana na próbę
z Mego Imienia.
Idź teraz z odnowioną, żywą miłością i siłą, aby odzyskiwać dusze Moich kochanych dzieci.
Twój Kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

Dlaczego stałem się Człowiekiem
Orędzie nr 33. Otrzymano w piątek, 24 grudnia, o godz. 20:00-20:15

Moja ukochana córko, dziękuję ci, że odpowiedziałaś na Moje wezwanie. Z radością przemawiam do cie-
bie przy tej wyjątkowej okazji, jaką jest Moje narodzenie. Miłość która wypełnia Moje serce gdy widzę
wiarę i oddanie wszystkich Moich dzieci jest bardzo cenna.
To jest czas, aby moje dzieci, gdziekolwiek się znajdują rozmyślały o Moim życiu na ziemi. Jest to dla nich
czas by rozważały konsekwencje jakie Moje urodzenie ma dla całej ludzkości. To z powodu Mojego naro-
dzenia człowiek będzie dążył do zbawienia. To z miłości do wszystkich moich dzieci, Mój Przedwieczny
Ojciec dokonał najwyższej ofiary. To że musiał patrzeć na narodzenie dziecka, patrzeć jak rosło i rozwijało
się aż do wieku dorosłego wyraźnie ukazuje Jego miłość i determinację aby ocalić wszystkie Jego dzieci.
On tak bardzo kocha wszystkie swoje dzieci, że poprosił Mnie bym wiódł życie jako ludzka istota, mając
cały czas świadomość że doznam upokorzenia i będę przedmiotem drwin. Pozwolił by to się dokonało.
Moje urodzenie jest znakiem danym wszystkim ludziom, że Bóg, Przedwieczny Ojciec ukochał swoje dzieci
tak bardzo, ze dokonał ogromnej ofiary. Poprzez fakt, że pozwolił Mi przyjść na ziemię i żyć pośród was,
pokazał swoje miłosierdzie i pragnienie ocalenia was poprzez to że pozwolił na moją śmierć. Gdyby nie po-
słał mnie, człowiek nie mógłby być zbawiony. Jednakże ci którzy mnie odrzucili ciągle są niepewni co do
prawdziwości obietnic Boga, Ojca Przedwiecznego. Ciągle jest sporo zamieszania.
Jedyne, co liczy się obecnie dla ludzkości to zrozumienie tych obietnic i rzeczywistości nowego Nieba i
Ziemi, które to zostały przeznaczone dla wszystkich dzieci Boga. Jest to największy dar jaki mogliście
otrzymać, a zarazem dar, do którego wszyscy byliście powołani do czasu gdy Szatan wszystko zniszczył ku-
szeniem Ewy.

W obecnych czasach, ludzie w wielu przypadkach biorą nauczania zawarte w starym i nowym testamencie
za stare bajki. Wielu ciągle jeszcze nie rozumie, że nauczanie zawarte w tych pismach jest autentyczne. Po-
nieważ w wielu przypadkach jest tam odwołanie do wydarzeń które miały miejsce w sferze duchowej, lu-
dziom ciężko jest uwierzyć, że to kiedykolwiek rzeczywiście się wydarzyło. Doszli do tego wniosku
ponieważ oceniają zawartość tych ksiąg za pomocą logicznego myślenia opartego o rzeczy które dzieją się
na ziemi. Jednak są oni w błędzie.
Moje przyjście na ziemię zostało zaplanowane jako ostatnia szansa na przebudzenie świata, tak aby mógł
poznać, że Bóg wybacza wszystko. Moim zadaniem było pokazać wam poprzez Moje nauczanie i śmierć
na krzyżu, Drogę do Nieba.
Pamiętajcie zatem w czasie świąt Bożego Narodzenia, że narodziłem się po to, byście dokonali ponownej
oceny waszej wiary w Niebo do którego macie pełne prawo dołączyć. Poprzez pamięć o Moim życiu, mo-
żecie teraz przyłączyć się do Mnie w Królestwie Mojego Ojca, jeśli tylko otworzycie wasze serca i po-
nownie poprosicie Mnie bym was objął.

Wasz Boski Zbawiciel i Sprawiedliwy Sędzia, Jezus Chrystus
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Fałszywi nauczyciele i prorocy
Orędzie nr 34 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w sobotę, 25 grudnia 2010, godz. 10:30

Ja jestem początkiem i końcem. To przeze Mnie Mój ukochany Przedwieczny Ojciec stworzył świat i to
przeze Mnie ten świat się skończy. Ja jestem Światłem i Zbawcą, który przyprowadzi do obiecanego Raju
tych wszystkich, którzy we Mnie wierzą. Ci, którzy pomimo Moich nauk i wysiłków Moich proroków nadal
odrzucają Mnie, ci nie wejdą do Królestwa Mojego Ojca.
Ci którzy otrzymują dar poznania prawdy poprzez święte pisma, muszą otworzyć oczy i przyjąć Moje nauki
i proroctwa dawane przez Moich proroków. Czas zmierza do momentu, kiedy powrócę na Ziemię aby od-
zyskać Moich kochanych naśladowców, poprzez Moich współczesnych proroków, niestety wciąż będę od-
rzucany [przez ludzkość]. Wszyscy musicie posłuchać i czytać przesłania ode Mnie i pojąć ich znaczenie,
które są dawane z Miłosierdzia.

Moje nauki nigdy się nie zmieniają
Musicie zrozumieć, że Moje nauki są takie same zawsze. Ci, którzy przychodzą w Moje Imię muszą być
bacznie obserwowani. Jeżeli głoszą Moje słowo, to pochodzą oni ze światła. Jeżeli widzicie, że ich mowa
zmienia Moje nauki, co wydaje się wam w jakiś sposób dziwny, odejdźcie od nich. Nie słuchajcie ich. Ci
nieszczęśni ludzie zostali zwiedzeni przez złego, aby wypaczyć Moje nauczanie celowo, aby wprowadzić
w was zamęt.
Jakakolwiek doktryna, która nie pochodzi z Pisma Świętego i która głosi, że jest prawdą jest tak naprawdę
kłamstwem. To jest grzech przeciwko Mnie i jest poważnym atakiem na Mnie i Mojego Przedwiecznego
Ojca.

Fałszywy mesjasz
Ci fałszywi nauczyciele będą wkrótce ukazywać się światu. Znajdziecie ich wszędzie, krzyczących z całych
sił. Szukających uwagi. Niektórzy wywrą takie wrażenie na Moich dzieciach, że nawet niektórzy z Moich
prawdziwych naśladowców uwierzą w ich „boskie” moce. Szczególnie jeden z nich wywyższy się do takiego
stopnia, że ludzie błędnie zaczną wierzyć, że jest mesjaszem.
Będzie potrzeba wiele odwagi, zdrowego rozsądku i sił Moich dzieci, aby trzymać się blisko Mnie i pozwolić
się prowadzić przez te niebezpieczną dżunglę, pełną demonów. Demony zostały wypuszczone przez szatana,
bo dni ostateczne nadchodzą i maskują się, tak jak Moi naśladowcy i prorocy. Biorą sobie na cel Moich
prawdziwych wizjonerów i proroków. Będą usiłować zwieść ich przy pomocy fałszywej doktryny. Będą
zmieniać prawdę dopasowywać ją do swoich niemoralnych poczynań, które z zewnątrz będą trudno do-
strzegalne. Moi prawdziwi naśladowcy, poświęcone sługi i prorocy będą szybko wiedzieć, kim są ci źli lu-
dzie. Zobaczą, że ich deklaracje są bolesne i wprowadzające niepokój, ale co uczyni im największy ból, to
będzie to, że tak wielu Chrześcijan da się uwieść ich czarującym osobowościom. Będą tak przekonywujący,
że wielu Poświęconych Sług, którzy oddawali swoje życie Mnie i Mojemu Przedwiecznemu Ojcu wpadnie
w ich złe sidła.

Wezwanie do Chrzesścijan, aby powstali
Wzywam teraz Moich oddanych naśladowców, pobłogosławionych łaskami Ducha Świętego. Podnieście
swoją broń, którą jest wiara i bądźcie mocni. Wzywam was. Nauczajcie prawdy, przypominając ciągle lu-
dziom prawdę zawartą w Księdze Mojego Ojca — Księdze Prawdy. Te nauki będą trwały wiecznie.
Może być wam ciężko, Moje dzieci, aby powstać, ale posłuchajcie Mnie teraz. Jeżeli tak uczynicie, to po-
możecie duszom. Wasi bracia i siostry w świecie to wasza rodzina. Przyprowadzę was wszystkich do Raju,
który wam obiecałem. Proszę, pomóżcie Mi, abym żadnego z was nie utracił. Łamie się Moje Serce, kiedy
nie mogę uratować Moich ukochanych dzieci. Poprzez wasze modlitwy, poświęcenia i wytrwanie jako Moi
naśladowcy, Moja wola zostanie przyjęta.
Weźcie kielich zbawienia w Moje Imię i podążajcie za Mną. Dajcie Mi się poprowadzić. Pozwólcie, abym
objął Was wszystkich Moim Sercem, abyśmy się zjednoczyli i uratowali ludzkość przed kusicielem.
Pamiętajcie. Kocham każde moje dziecko do tego stopnia, że zwycięstwo bez wprowadzenia wszystkich do
wiecznego życia będzie miało słodko-gorzki smak i będzie łamać Moje Serce.
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Módlcie się. Módlcie się wszyscy i zapamiętajcie słowa-Ja jestem Alfa i Omega.
Wasz ukochany Zbawca Jezus Chrystus, Król Ziemi i Sprawiedliwy Sędzia całej ludzkości

Świętowanie Bożego Narodzenia
Orędzie nr 35. Otrzymano we wtorek, 25 grudnia 2010 roku, o godz. 12:30

Moja ukochana córko, dlaczego się wahasz? Czy nie wiesz, że codziennie jesteś prowadzona? W swoim
sercu doskonale wiesz, że jedyne czego potrzebujesz to usiąść, otworzyć swoje serce a wkrótce usłyszysz
Moje przesłanie. Ufaj mi. Poddaj się. Uwierz, że jeśli złożysz na mnie wszystkie swoje zmartwienia, obawy,
pytania zabiorę je wszystkie od ciebie i odpowiem.
Musisz teraz odłożyć wszystko a zwrócić swą uwagę na te pilne objawienia dla całej ludzkości. Nie wolno
Ci się wahać i odkładać tej Świętej Pracy.
Słuchaj uważnie Moja ukochana córko. W czasie kiedy chrześcijanie na całym świecie składają hołd Mo-
jemu Narodzeniu w Betlejem, wielu z nich oddaje go z szacunkiem ale bez miłości w swoim sercu. Mimo
wszystko wielu z nich zbliża się do Mojego serca.
Inni będą przytakiwać, uśmiechać sie i mówić o wadze i znaczeniu tego najważniejszego czasu, w którym
świętuje się największy dar, jakim kiedykolwiek od początku zostały obdarowane dzieci Mojego Ojca. Lecz
kiedy Moje dzieci, Moi wierni naśladowcy świętują Boże Narodzenie, są oni rozpraszani przez pompę i tra-
dycje związane z ziemskimi dobrami.
Ilu z chrześcijan wyjaśnia swoim dzieciom wagę Moich narodzin? Jak wielu z nich pamięta o pokorze Mojej
umiłowanej Matki i Jej oblubieńcu Świętym Józefie? Ilu z nich pamięta, że stałem się człowiekiem aby ura-
tować ludzkość przed Piekłem?
Właśnie ta prosta wiadomość została zniekształcona przez stulecia i została zamaskowana rozrzutnością i
zbytkiem. Pomimo to moi wierni chrześcijanie uznali ten czas za okres zastanowienia się nad ich wierno-
ścią do Mnie, ich Zbawiciela.
Proszę was, Moje dzieci, ponaglam was, abyście wykorzystali tą Ucztę do modlitwy za tych ludzi na świe-
cie, którzy muszą sie przebudzić i zrozumieć, że mają oni dziedzictwo. Dla każdego z nich zostało przygo-
towane specjalne miejsce w Królestwie Mojego Ojca, jeśli tylko zechcą je przyjąć.

Czas Wielkego Ostrzeżenia został ustalony
Tak bardzo Moje dzieci są zajęte codziennymi wiadomościami, które mogą mieć wpływ na ich życie ale nie
mają żadnych konsekwencji w Przyszłym Życiu. Dzieci jest to czas dla was abyście przyglądnęli się swo-
jemu sumieniu zanim nadejdzie Wielkie Ostrzeżenie, które poprzedza Moje Drugie Przyjście. Módlcie się
swoimi własnymi słowami i proście o Boskie kierownictwo.
Czas Wielkiego Ostrzeżenia został juz postanowiony. Bądźcie czujni.
Wasz Boski Zbawiciel i Sprawiedliwy Sędzia Jezus Chrystus

Ostrzeżenie, aby wierzący nie odrzucali autentycznych Proroków
Orędzie nr 36 z serii Ostrzeżenie. Otrzymane we wtorek, 28 grudnia 2010, godz. 11:00.

Moja kochana córko, otrzymujesz teraz ostatnie orędzia dla ludzkości, tuż przed czasami ostatnimi, aby lu-
dzie je przemyśleli i ocalili swoje dusze. Wielka liczba aniołów jest zsyłana na ziemię, jak było przepo-
wiedziane, aby przygotowywać ją na Moje przyjście. Wielu z tych aniołów jest w ludzkiej postaci i jak ty,
moja kochana córko, wybrało to zadanie. Ich moment pojawienia się został ściśle dopasowany do momentu
ostatniego Ostrzeżenia i Czasów Ostatecznych. Podobnie demony uwolnione z czeluści piekielnych, przy-
chodzą na ten świat, aby zwodzić ludzi przez kuszenia i kłamstwa. Przyciągają Moje dzieci, które są otwarte
na ich wpływ. Infekują dusze, które już przebywają w ciemności. Wlewają swego ducha przez kłamstwa i
przekonywanie ludzi, że wiara we Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca jest nonsensem. Ci źli nauczyciele
na zewnątrz nie wyglądają na złych. Prezentują się, jako inteligentni, posiadający dużą wiedzę. Będą bar-
dzo przekonywujący w swoich nauczeniach, ale nie będzie miłości w ich sercach. Musicie być ostrożnymi
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i uważać na to co mówią. Teraz pragnę wezwać Moich wyznawców. Wy, Moje dzieci otrzymujecie poprzez
modlitwy i wiarę dary, które obiecuję tym, którzy idą za Mną. Otrzymujecie różne łaski i każda jest do-
brana tak, aby Moje słowo było przekazywane na różne sposoby.

Ocenianie Wizjonerów
Do tych, którym daję dar wiedzy, aby pomagali wam rozpoznawać tych, którzy przychodzą w Moje Imię i
przychodzących w imię Szatana mówię: bądźcie bardzo ostrożni. Prawdą jest to, co powiedziałem, abyście
strzegli się fałszywych proroków. Jakkolwiek nigdy nie osądzajcie tych, którzy mówią, że przychodzą w
Moje Imię, bez wcześniejszego zbadania ich przesłań. Nigdy nie osądzajcie na podstawie ‚zewnętrznych
przesłanek‘. Nawet jeżeli człowiek mówi, że przychodzi w Moim Imieniu, to nie zakładajcie, że wasza
ocena jego jest nieomylna. Zwróćcie uwagę na tych proroków, którzy są wyśmiewani, lub których słowa wy-
wołują oburzenie, gdy mówią, że otrzymują orędzia ode Mnie lub Mojej Błogosławionej Matki. Nie pod-
dajcie się pokusie szybkiego osądzania ich, zanim nie wysłuchacie ich osobiście. Te przesłania nie będą się
bezpośrednio odnosić do Moich nauk. One będą instruować was, jak wieść życie w Moje Imię, aby osiąg-
nąć zbawienie. Nigdy nie bądźcie zaniepokojeni, kiedy Moi prawdziwi prorocy twierdzą, że otrzymują prze-
słania, dotyczące przyszłych zdarzeń, w które są wtajemniczeni. Nie popełniajcie grzechu uprzedzenia,
poprzez osądzanie ich przez pryzmat klasy społecznej, do której należą. Niektórzy mają braki w edukacji,
niektórzy przeciwnie, są elokwentni. Niektórzy nie będą pasować do waszych wyobrażeń o tym, co znaczy
być „świętym” człowiekiem. Ale są sposoby, aby się upewnić o ich autentyczności. Ci, którzy prawdziwie
komunikują się z Moją kochaną Matką, będą w większości przypadków przepowiadać Jej zjawienia się co
do dnia i godziny. Wiele z tych objawień będzie obserwowanych przez postronnych świadków. Gdy chodzi
o Moje orędzia, prorocy przekazujący je nie szukają swojej chwały.

Rzucanie osądów
Ostatecznie Moi wyznawcy, pomimo ich oddaniu się Mnie, będą nadal gardzić tymi, którzy przepowiadają
przyszłe zdarzenia i rzucać pomówienia na tych błogosławionych darami Ducha Świętego. Zatrzymajcie się
i obudźcie się z waszego błogiego snu. Ci prorocy burzą wasz spokój, ponieważ nie przesiadują wygodnie
w waszym ’świętym‘ towarzystwie. Nie pasują do waszych wyobrażeń. Weźcie to pod uwagę. Jeżeli osą-
dzacie tych ludzi na podstawie plotek czy insynuacji, jesteście winni grzechu. Grzech przeciwko Moim pro-
rokom głęboko mnie obraża. Kiedy odrzucacie ich zwracacie się tyłem do Mnie. To właśnie dzieje się teraz
w świecie, kiedy wielu moich wizjonerów ujawnia się publicznie. To nie jest łatwe dla Moich wyznawców.
Pamiętajcie tylko, że przesłania muszą najpierw zostać przeczytane, zanim zostaną osądzone i dotyczy to
także tych pochodzących od fałszywych proroków. Proście o światło, gdy rozważacie te orędzia. Prawdziwe
orędzia będą pełne miłości. Wkrótce ich autentyczność będzie potwierdzona. Przesłania, które sprzeciwiają
się temu, czego nauczałem, bez względu jak subtelne, będą w łatwy sposób dostrzeżone i ocenione.

Nie milczcie w sprawach swojej wiary
Idźcie teraz, Moje dzieci i otwórzcie serca na Moich proroków. Są tutaj, aby zapewniać was, że nadszedł
czas, abym was przygotował do przemawiania w Moim imieniu. Chwała tym wizjonerom, którzy mówią o
Mnie pomimo upokorzeń, przez jakie przechodzą. Kara zostanie wymierzona tym, którzy twierdzą, że idą
za Mną, ale którzy milczą na temat swej wiary lub przeciwnie, wypowiadają się przedwcześnie przeciwko
Moim prawdziwym prorokom. Wiecie w swoich sercach, że potępiacie tych, którzy mówią o wydarzeniach,
które mają nadejść, a których wy nie chcecie zaakceptować. Możecie pytać: ‘dlaczego Mój zbawiciel Jezus
Chrystus miałby przemawiać poprzez takich ludzi? Przecież oni nie są świętymi.‘ Moje pytanie do was jest
takie: dlaczego wierzycie, że tylko kilku wybranych, którzy poświęcili swoje życie modlitwie ma prawo do
odrzucania tych, którzy są spoza waszych środowisk. Czy nie nauczyliście się niczego? Czy nie rozumie-
cie, że nawet ci, co spędzają życie na modlitwie też mogą paść ofiarami Zwodziciela?

Moi prawdziwi prorocy będą znienawidzeni
Pamiętaj, Ja także zostałem wyśmiany, wzgardzony i odrzucony przez starszyznę i kapłanów, kiedy żyłem
na ziemi. Jeżeli ja byłem znienawidzony, to zapewniam cię, że Moi prawdziwi prorocy też będą w niena-
wiści, ale zostaną uszanowani gdzie indziej. Wstydźcie się wszyscy. Moi prorocy nie muszą pochodzić z wa-
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szych wspólnot, abyście ich uszanowali. Będą najbardziej „niespodziewanymi” prorokami z powodu ich
stylu życia. Jedni będą pochodzić z biedoty, inni z bogatszej części społeczeństwa. Jedni będą mało wy-
edukowani, inni się urodzą z darem wymowy. To są Moi wybrani. Wysłuchajcie ich zanim zechcecie ich po-
tępić. Módlcie się za nich. Proście, aby Moje słowo, dawane przez nich nie było odrzucane. I wy nie
odrzucajcie go. Niewierzący zawsze będą się starali dyskredytować te dzielne dusze, ale to jest przewi-
dziane. Najbardziej mnie jednak boli, kiedy Moi wyznawcy, zwłaszcza w grupach modlitewnych otwarcie
odrzucają Moich prawdziwych posłańców-to łamie Moje Serce. Słuchajcie Moich słów. Oni nigdy nie będą
odbiegać od prawdy bardziej niż wy, Moi kochani którzy chcecie dopasować prawdę do własnej interpre-
tacji. Otwórzcie oczy. Obudźcie się. Znaki zaczynają się ukazywać. Wy, Moi wierzący nie macie dużo czasu.
Słuchajcie. Módlcie się. Zjednoczcie się i szerzcie Moje słowo, aby wiele dusz zostało ocalonych, zanim czas
się skończy. Wasz kochany Chrystus-Jezus

Nadchodzi cenzura mediów

BARDZO WAŻNE ORĘDZIE DANE W NOWY ROK 1 STYCZNIA 2011
Orędzie nr 37 z serii Ostrzeżenie. Otrzymane w sobotę, 1 stycznia 2011, o godz. 2 rano

Moja kochana córko, zaczął się nowy rok, w którym Moje dzieci będą mogły dowiedzieć się więcej ode
Mnie w sprawie dobrego przygotowania się na moment, kiedy przyjdę sądzić ludzkość.
Moje piękne dzieci, które trzymam blisko Mojego Najświętszego Serca, posłuchajcie Mnie teraz. Kiedy
poznajecie Mnie i prawdę o nowym Raju – obietnicy jaką złożyłem wam, zanim umarłem na krzyżu za
wasze grzechy, Ja od tej pory jestem już zawsze z wami. Czas jest już bliski, Moje kochane dzieci. Nie bój-
cie się. Jeżeli Mnie kochacie i wierzycie we Mnie, to nie ma się czego lękać. Miłość nie jest lękliwa. Mi-
łosć jest radością, szczęściem i dla wszystkich tych, którzy wierzą w życie wieczne w Niebie nie ma powodu
do strachu. Kocham was wszystkich.

Rola Matki Bożej w Powtórnym Przyjściu Chrystusa
Moja ukochana Matka, która była odpowiedzialna za wypicie Kielicha zgody na Moje przyjście na świat i
zwiastowała nowy początek dla ludzkości, ogłosi też Moje Powtórne Przyjście.
Odkupię wszystkich tych, którzy proszą Mnie o Miłosierdzie. Moja Matka, posłana przez Przedwiecznego
Ojca aby przynieść odkupienie i zbawienie światu, stanie po raz kolejny przy Mnie.
Moja Ukochana Matka, Anioł światłości, odniesie zwycięstwo, przyniesie światu Moje Miłosierdzie i ogłosi
Moje Powtórne Przyjście. Przygotowywała ludzkość od wielu wieków, ale zwłaszcza w ciągu ostatnich stu
lat próbuje wpoić miłość w waszych sercach, często pogrążonych w stagnacji, aby zapłonął w nich ogień
miłości do Mnie i do Ojca.
Był czas kiedy skupiano uwagę na Mojej Matce i jej objawieniach. Niestety, od czasów Fatimy i Garaban-
dal niewielu Mnie poświęconych sług [duchowieństwo-przyp. tł.] bierze na poważnie Jej objawienia. Tak
samo lekceważeni są wizjonerzy. Teraz zaczyna się rok 2011 i wiele nowych rzeczy dokona się na świecie.
To dlatego, Moje dzieci, że ten świat ma ulec zmianom.

Sekret fatimski a przyszłość
Wiele niewinnych i ufających dusz nie zostanie uchwyconych przez to zło, które nadchodzi. Moje dzieci i
wy wszyscy którzy czytacie te przekazy pierwszy raz, z ciekawości, którzy czujecie jakieś braki w swojej
duchowości, słuchajcie Mnie.
Wy i wasi współbracia jesteście prowadzeni do życia w świecie, który będzie we władaniu grupy ludzi, jak
to zostało przepowiedziane w ostatniej Tajemnicy fatimskiej, której nie poznaliście. Wkrótce ujrzycie na-
stępujące rzeczy:

1. Wasze pieniądze będą bezwartościowe, jedynym sposobem aby kupować
będzie posiadanie złota i srebra.

2. Będziecie musieli modlić się w grupach i znaleźć duchownych, wystarczająco
odważnych aby przeciwstawić się prześladowaniu.
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3. Musicie znaleźć odpowiednie miejsca na modlitwę, bo kościoły będą
sprzedawane, aby uzyskać środki do życia.

4. Przechowujcie starannie Pismo Święte i inne pożyteczne lektury, bo nie będzie
możliwe ich kupienie w przyszłości.

5. Zakładajcie grupy modlitewne i módlcie się o zbawienie ludzkości.
W ciągu trzech lat zrozumiecie dlaczego to tak ważne.

Cenzura Mediów
Dla mediów mam do powiedzenia to: wkrótce arogancja, z jaką odnosicie się do waszych odbiorców ustąpi
miejsca waszemu przerażeniu, kiedy zobaczycie, że wasze słowa nie są już słyszane. Wkrótce zrozumiecie
wagę modlitwy, kiedy ludzkość odwróci się od prawdy. Dzisiaj wasze słowo wciąż może być nośnikiem nie-
zależnej prawdy. Ale ten dar zostanie wam zabrany. Prawda zostanie ukryta przed ludźmi, poprzez dykta-
turę, której doświadczycie w czasie Wielkiego Ucisku. Wtedy wasze słowo zostanie odrzucone tak jak teraz
Moje słowo jest odrzucane.

„Sekretny Kanał” Komunikacji
Nikt nie będzie was słuchać, bo jedyne słowa jakie będą przekazywane ludziom, będą dostarczane przez Se-
kretny Kanał[jakaś nowa technologia-przyp.tł.]. I poczujecie się jak na pustkowiu, próbując komunikować
się ze światem, ale wasze słowo już nie będzie słyszane.

Strzeżcie się dyktatorów
Nie lękajcie się wy, którzy podążacie za Bogiem, niezależnie jaką drogą, tylko mnie wysłuchajcie. Walcz-
cie z tymi, którzy chcą wam narzucić dyktaturę słowa, bo oni pochodzą od złego. Nie dajcie się ogłupić bez
względu na to ile by wam płacili za głoszenie kłamstw. Jeżeli się nie nawrócą czeka ich wieczne potępie-
nie. Czas nie jest po ich stronie. Walczcie o wolność słowa, mówcie o niesprawiedliwościach, jakich jeste-
ście świadkami. Bez względu na to, czy we Mnie wierzycie, bo kiedy ujrzycie spełnianie się tych proroctw,
wtedy uświadomicie sobie, że Moje nauki są prawdziwe.

Księga Objawienia
Dzisiaj, kiedy świat wydaje się być pokiereszowany przez kryzys ekonomiczny, łatwo jest wierzyć, że
wszystko pójdzie ku dobremu. Tak, Moje dzieci, w przeszłości to byłoby naturalne założenie, ale tak już nie
będzie. Spisek wymyślony przez grupę światowych organizacji, wywodzących się od szatana wkrótce za-
cznie się realizować. Ci z was, którzy nie wierzą we Mnie, ostatecznie zrozumieją przepowiednie zawarte
w Księdze Mojego Ojca i w Księdze Objawienia.
Nie lękajcie się, Moje dzieci. Zwróćcie się do mnie osobiście, waszymi własnymi słowami, a Ja dam wam
siłę, nadzieję i moc, aby przejść przez ten mroczny okres w historii ludzkości.
Wy, którzy czytacie ten przekaz, pomyślcie. Jeżeli wątpicie w to, to rozglądnijcie się dookoła i zdecydujcie
się, czy lekceważyć dalej wszystkie znaki. Czy nie widzicie, że ktoś próbuje wkraczać w waszą wolną wolę
i narusza waszą wolność, daną wam jako dar przez Mojego Ojca? Ja, ani Mój Przedwieczny Ojciec nigdy
nie naruszymy tego tak cennego daru. Ale jeżeli człowiek decyduje się na pójście za szatanem, to wtedy tak
się będzie działo.
Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec nie może temu zapobiec. Szatan będzie próbował odebrać wam dar wolnej
woli. Kiedy zauważycie, że wasza wolna wola jest wam zabierana poprzez potężne siły, nad którymi nie
macie kontroli, to wiedźcie, że za tym wszystkim stoi zły.

Szatan nigdy nie zwycięży
Proszę, bądźcie w pogotowiu, Moje drogie dzieci. Nie poddawajcie się. Wasza modlitwa i przeciwstawia-
nie się złu ocali wiele dusz. Szatan i jego armia nigdy nie wygrają. Nie mogą, to niemożliwe. Tylko Bóg ma
moc, aby zakończyć ten straszny konflikt.
Ja, Wasz Zbawiciel i Sędzia ponaglam was, abyście powstali, byli odważni i walczyli o to, co jest prawdą
w waszych sercach, nawet jeżeli czujecie strach. On jest wam podsuwany przez szatana. Lęk nigdy nie jest
zsyłany przeze Mnie czy Mojego Przedwiecznego Ojca.
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Stańcie na baczność i otwórzcie wasze serca na miłość, nie trwóżcie się. Miłość pochodzi od Boga. Powie-
działem wam, że nie poczujecie miłości, jeżeli nie otworzycie serc. Miłość i Bóg, Przedwieczny Ojciec, Stwo-
rzyciel tej ziemi idą ze sobą „ręka w rękę”. Nie mogą być oddzieleni. Kiedy są, to znak, że działa szatan.
Idźcie teraz Moje dzieci i podejmijcie decyzję. Czy chcecie, aby miłość otoczyła was w Moim Najświętszym
Sercu, czy poddacie się lękowi? To wasza decyzja.
Wasz Boski Nauczyciel, Zbawiciel, Sprawiedliwy i Miłosierny Sędzia
Jezus Chrystus

Jak Ostrzeżenie jest Darem dla ludzkości
Orędzie nr 38 z serii Ostrzeżenie. Niedziela, 2 stycznia 2011 r., godz. 21:45

Dlaczego przesłania te wzbudzają trwogę?
Moja ukochana córko, gdy ludzie usłyszą te przesłania, będą je sprawdzać, kwestionować i roztrząsać. Wię-
cej nawet – będą je traktować z pogardą i stawiać pytania, dlaczego orędzia te nie mówią już więcej o ra-
dości i szczęściu. Dlaczego są takie przerażające? Z pewnością takie podejście do komunikowania się ze
światem nie pochodziłoby od Jezusa Chrystusa. Z pewnością Jezus Chrystus głosi miłość, a nie terror.
Moja odpowiedź na te zarzuty jest prosta.
To dlatego, że kocham was wszystkich, poprzez orędzia pokażę wam teraz Moje Miłosierdzie. Przyjdę
przede wszystkim jako Zbawiciel dla wszystkich, aby was wyzwolić, tak, że każdy może ze Zbawienia sko-
rzystać. Moja śmierć na krzyżu była po to, aby dać wam drugą szansę wstąpienia do Królestwa Mojego
Ojca. Tym razem powrócę jako Sprawiedliwy Sędzia. Teraz wszystkim, poprzez Moją Miłość do was, po-
kazane będzie najpierw Miłosierdzie. Miłosierdzie to przybierze formę najwyższego Ostrzeżenia dla was,
aby pomóc doprowadzić do porządku wasze życie, zanim powrócę w Dniu Sądu. Z Mojego współczucia dla
każdego z was, dam wam teraz Ostatnią Szansę na otworzenie waszych serc i przeżycie waszego życia tak,
jak powinniście.

Radość na Ziemi nie może być porównana do radości w niebie.
Odwróćcie się od grzechu, czyńcie pokutę i wprowadźcie z powrotem modlitwę do waszego życia.
Z Miłosierdzia ostrzegam was Prawdą. Brak radości, której jak uważacie nie ma w Moich przesłaniach, wy-
nika z faktu, że to ludzkość odwróciła się od Prawdziwej Radości. Radość, jaka jest odczuwana w Niebie,
nie może być porównana z tak zwaną radością, której doświadczacie na Ziemi. Radość na Ziemi, która wy-
nika z prawdziwej miłości, będzie czysta. Radość pochodząca z dóbr tego świata jest bez znaczenia. Moje
Dzieci, radość, którą powinienem odczuwać gdy patrzę na was, jest niestety krótkotrwała z powodu tego,
co dzisiaj widzę na Ziemi. Wszystko co cenicie bierze swój początek w dobrach tego świata lub wypływa
z uznania innych, którzy was chwalą. Mało czasu przeznaczacie, aby przygotować się do następnego życia.

Ostrzeżenie jest Darem.
Moje Miłosierdzie dane wam będzie jak Dar. Weźcie Go. Rozkoszujcie się Nim. Zbliżcie się do Mnie
wszyscy. Jestem waszą Tratwą Ratunkową w ognistym morzu, pełnym niespodziewanych prądów i wybu-
chów. Ratujcie się teraz sami lub stawiajcie opór, przez co wessani w nurt, dopiero w ostatniej minucie bę-
dziecie decydować, by wspiąć się na Tratwę Ratunkową. Wówczas nie będziecie już mieli na to sił.

Oczyszczanie na świecie trwa nadal.
Jestem zmęczony, Dzieci. Nie ważne jak bardzo staram się skontaktować, wielu z was pozostaje nadal głu-
chymi. Nawet Moi kapłani nie słuchają Mojego Wezwania, gdy chcę ujawnić Moje Miłosierdzie. Ponieważ
Oczyszczanie na świecie trwa nadal i nabiera prędkości, teraz jest czas, by zawołać Moje Dzieci.

Trzęsienia ziemi i inne globalne katastrofy.
Nie obawiajcie się burz, trzęsień ziemi, tsunami, powodzi, wulkanów i fali upałów, które spadną na świat,
aby pomóc zatrzymać Antychrysta i jego ramię. Moi wyznawcy będą bezpieczni z wiedzą o tym, co ocze-
kuje ich w Nowym Raju, który nastąpi, gdy Niebo i Ziemia zespolą się w Jedność. Rzeczy te muszą się wy-
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darzyć. Zostały przepowiedziane i nie mogą zostać zatrzymane. Wydarzenia te jednak, Moje Dzieci, będą
krótkotrwałe. Wy, Moi wierni, będziecie wynagrodzeni za waszą wiarę i waszą wytrwałość w obliczu ma-
sowej opozycji. Radość wówczas, Moje Dzieci, będzie trudna do zgłębienia. Ci ze Światła otuleni będą
chwałą i miłością, które was oczekują. Ci z Ciemności nie będą w stanie znieść tego Światła. Być może
chcieliby to zrobić, ale będzie to ich tak bardzo bolało, że zmuszeni będą się ukryć. Ale nie będą mieli gdzie
się podziać z wyjątkiem otchłani ciemności, którą rządzi sam król ciemności – szatan. Czy to jest to, czego
chcecie?

Jak Szatan działa poprzez ludzi.
Czy rozumiecie terror, który reprezentuje Oszust? Czy nie zdajecie sobie sprawy, że kryje się on za każdym
aktem egoizmu, chciwości i samolubstwa? W czasie swojego życia, które uważacie za ekscytujące, zabawne
i burzliwe, zajęte wydatkami, jedzeniem, próżnym ubieraniem się i ciągłym poszukiwaniem następnej roz-
rywki, nie macie pojęcia, co kryje się za waszymi działaniami.
Tajemniczy głos, którego nie możecie słyszeć, ale możecie czuć – gdy czujecie potrzebę działania, który
przekonuje was, by szukać, szukać i szukać, więcej zabawy, wzruszeń i emocji - pochodzi od Złego. Bez
względu na powód waszych działań, mają one wywołać uśmiechy, śmiech i entuzjastyczne oklaski. To ma
jeszcze niewielkie znaczenie. Silne pragnienia mają spowodować, że stale będziecie poszukiwać samoza-
dowolenia. Co ono daje? Czy czujecie się dobrze, kiedy się kończy? Oczywiście, że tak nie jest. Jeśli za-
trzymacie się i zadacie sobie pytanie, co będzie, jeśli już nie będziecie mogli robić tych rzeczy dłużej – co
wtedy? Czy byłoby to ważne?
Na początku tak. Może byłoby to frustrujące, ale tylko wtedy, gdybyście pozostali nie z tym, czego potrze-
bujecie, aby skupić się wyłącznie na utrzymaniu się przy życiu. Ważniejsza niż wypełnione zabawą dobra
materialne będzie żywność; bo jeśli zabraknie żywności i będziecie głodni, zdacie sobie sprawę, że żadne
z tych pierwszych atrakcji nie były ważne. Jest to oczyszczanie, które teraz szybko odbędzie się na świe-
cie. Poprzez Oczyszczanie, tą formą oczyszczania, zostaniecie znowu uzdrowieni. Wtedy i tylko wtedy bę-
dziecie gotowi do przyjęcia Prawdy.

Jak szatan powoduje w was uczucie pustki.
Moje Dzieci, szatana nie widzicie w pracy. Nie możecie go widzieć, ale on spędza cały swój czas próbując
ukraść Mi was. On jest dla was powodem strasznego bólu, Dzieci. Stawia przed wami wszystkie możliwe
pokusy, używanie globalnej atrakcyjności pieniędzy, piękna, dóbr i talentów, z których skorzystacie z chci-
wości i pożądania. Wierzycie, że gdy zgromadzicie wszystkie te rzeczy, poczujecie spełnienie. Niestety, nie
jest to prawdą. Jest to kłamstwo, które szatan wykorzystuje, aby was usidlić. Jeśli ci z was, którzy osiągnęli
takie majątkowe wyżyny stwierdzą, że z jakiegoś powodu wszystko stracili, niech będą wdzięczni.
Bo tylko wtedy, gdy przychodzicie bez doczesnych dóbr, możecie naprawdę otworzyć dla Mnie wasze serca.

Wiadomość dla bogatych.
Tych z was, którzy posiadają bogactwo – Ja was nie potępiam. Ponieważ posiadacie materialny komfort, nie
oznacza to, że nie jesteście na właściwej drodze. Ale macie obowiązek dzielić się i opiekować tymi, którzy
są mniej zamożni niż wy sami. To jest waszym obowiązkiem. To nie bogactwo lub materialne udogodnie-
nia są złe. To nie radość i śmiech, gdy cieszycie się życiem są złe. Złem są, jeśli staną się obsesją i kiedy
wasze pragnienie luksusu zdobędzie pierwszeństwo przed waszą własną Wiarą i dobrem innych. To wzbu-
dza zgorszenie w oczach Mojego Ojca.
Wasze bogactwo, domy, ubrania i dobra są jak chmury przepływające na niebie. Są tam jedną minutę i płyną
dalej. Nie możecie ich zabrać ze sobą do następnego życia. To wasze dusze pójdą z wami. Dbajcie o swoje
dusze, okazujcie sobie wzajemnie miłość oraz tym, którzy w tym życiu przysparzają wam zmartwień. Dzia-
łajcie według Mojej Nauki. Módlcie się o Moje Miłosierdzie. Tylko wtedy możecie dołączyć do Mnie na
nowej Ziemi, którą jest Raj. Nie zaprzepaśćcie swojego dziedzictwa i swojego miejsca w Królestwie Mo-
jego Ojca.

Wasz ukochany Jezus Chrystus.
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2011 Rok Oczyszczenia

Orędzie nr 39 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano 11-12 stycznia, godz. 23:45-12:30

Moja kochana córko, w końcu jesteśmy znowu razem. Minęło już wiele dni, odkąd otrzymujesz Moje prze-
słania. Nie lękaj się, bo będziesz musiała wysłuchać Mojego orędzia, które jest najpilniejsze spośród do-
tychczasowych.
Rok 2011 jest rokiem, w którym rozpoczną się zmiany — oczyszczenie — i będą obdarowane przez miliony
ludzi na całym świecie. Chociaż modlitwa pomoże zażegnać globalne katastrofy, nie będzie wystarczjąca
aby powstrzymać rękę Mojego Przedwiecznego Ojca, która spadnie na ludzkość w krótkim czasie.
Złe zachowanie, nieczystość umysłu, ciała i duszy objawia się teraz w całym świecie i wszyscy to widzicie
wyraźnie. Dla tych, którzy są zabiegani i pochłonięci swoim życiem jest teraz czas, żeby się zatrzymać i zo-
baczyć, co się dzieje przed ich oczami.
Zły, który działa poprzez tych, pozostających w ciemności, wprowadza zamęt, w którym codzienne mor-
derstwa stały się rutyną, a ludzkość staje się niewrażliwa na złych przestępców, którzy popełniają te okrop-
ności. Miłość własna i chciwość zdominowały wasze społeczeństwa. Wasi przywódcy i politycy są głodni
władzy i wielu przypadkach nie są w stanie zatroszczyć się o wasze dobro. Rosnąca liczba samobójstw jest
spowodowana rozpaczą, którą tworzy w waszym społeczeństwie kusiciel, zły.
On, który nigdy się wam nie ujawnia, ukrywa się za każdym aktem publicznej demonstracji, wychwalają-
cej rozpustę seksualną i poważne uszkodzenia ciała, zadawane innym i samym sobie.
Ciągły pościg za dobrami luksusowymi, które przedkładacie nad dobro waszych rodzin jest nieokiełznany.
Skoro, Moje dzieci gonicie za tymi bezwartościowymi marzeniami, z biegiem czasu zobaczycie, że jeste-
ście bez pożywienia. Te puste i bezużyteczne rzeczy nie nakarmią waszych pustych żołądków. Nie napeł-
nią też waszych pustych dusz, które krzyczą o luksus-komfort, którego już więcej mieć nie będziecie. Ten
komfort może być osiągnięty tylko przez modlitwę, zwłaszcza zorganizowaną modlitwę w grupach.

Oczyszczenie poprzedzi Moje Drugie Przyjście
Trzęsienia ziemi teraz uderzą w ziemię, jak tylko gniew Mojego Ojca zostanie uwolniony. Wy, Moje nie-
wdzięczne dzieci, które odwróciłyście się od światła prawdy, powinniście się teraz lękać. Początek Wielkiego
Ucisku właśnie nadchodzi, a ekologiczne niepokoje będą narastać. Człowiek będzie bezsilny. Z czasem zro-
zumie i zaakceptuje istnienie Mojego Ojca i to, że Ja, Jego ukochany Syn przygotowuję teraz świat na Mój
powrót na ziemię po raz wtóry. Ten czas się przybliża. Jakkolwiek świat musi najpierw przejść przez to is-
totne oczyszczenie. Jak tylko będzie wzrastać liczba katastrof, tak też będzie rosnąć działalność naśladow-
ców szatana. W swoim nieposłuszeństwie będą nadal wieść swoje nieszczęsne, złe życie i zadawać ból i
trwogę Moim wyznawcom i tym, którzy wiodą prawe życie.
Jak tylko Moi wyznawcy będą głosić prawdę niewierzącemu światu, coraz więcej ludzi będzie akceptować
to, że zmiany faktycznie zachodzą. Wkrótce, dzięki proroctwom, które daję Moim dzieciom przez Moich
wybranych posłańców, zrozumieją czego tak naprawdę są świadkami. Ponieważ wydarzenia, które nastaną,
nie mogą być dokonane ręką ludzką. Mogą się tylko zdarzyć, kiedy Mój Przedwieczny Ojciec wyrazi na to
zgodę.

Nadszedł czas aby złamać pieczęcie
Nastał czas, Moje dzieci na znaki, które zostały przepowiedziane, kiedy pieczęcie mają być złamane, a trąby
mają zwiastować zmiany. Zło nie będzie tolerowane przez Boga, stworzyciela ludzkości i zostanie zapie-
czętowane na świecie dla [jego] dobra. Żaden naśladowca złego, bez względu na stopień jego oddania sza-
tanowi i jego pustym obietnicom nie zostanie oszczędzony, chyba, że okaże skruchę!
Miłość, Moje dzieci zostanie okazana wszystkim Moim naśladowcom i Mojego Ojca, kiedy otworzycie
swoje serca. Jakkolwiek szatan manifestuje swoją obecność do takiego stopnia, że jego moc zainfekowała
wiele z Moich dzieci, że już dłużej nie wierzą w cnoty takie jak uczciwość, dobre uczynki, szacunek dla życia
cudzego czy własnej rodziny. Brat zwraca się przeciw bratu, siostra przeciw siostrze, sąsiad przeciw sąsia-
dowi, ksiądz przeciw swoim zwierzchnikom, biskupi przeciw naukom Pisma Świętego.
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Dlaczego karzecie Mnie waszym brakiem miłości?
Moje dzieci zwracają się nawet przeciwko tej pięknej planecie-z miłości podarowanej przez Boga Ojca,
stworzyciela wszystkiego. Co zrobiliście? Dlaczego karzecie Mnie swoim brakiem miłości? Waszego zba-
wiciela? Dlaczego zwracacie się przeciwko waszym własnym potrzebom — karmieniu waszych własnych
dusz, gaszeniu pragnienia wiedzy o Królestwie Mojego Ojca, Niebie — waszym obiecanym dziedzictwie?
Wy, Moje dzieci odwracacie się od waszego własnego zbawienia! Nie rozumiecie tego? Proszę, uwierzcie,
że jeżeli nie zbadacie teraz waszego własnego sumienia i nie będziecie się modlić o prowadzenie, to nie zo-
staniecie ocaleni.

Księża ignorujący nauki
Moje poświęcone sługi, pasterze ustanowieni do prowadzenia Mojego stada nie nauczają o istnieniu złego.
W pogoni za tym, aby wyglądać na nowoczesnego, otwartego i praktycznego nauczyciela nie podkreślają
zagrożeń wynikających z pomijania nauk zawartych w Księdze Mojego Ojca. Księga w jasny sposób mówi
o tym, że zły istnieje i działa przez każdego z was tak, aby odciągnąć was od waszego ostatecznego, ale na-
leżnego wam domu-Nowego Raju, który wam wszystkim obiecałem, kiedy umarłem za was na krzyżu. Nie
oddałem życia za bezimienną grupę ludzi. Zrobiłem to, za każdego z was, abyście mogli być zbawieni.
Pamiętajcie, że chociaż Moja miłość ogarnia was wszystkich to sprawia Mi także głębokie cierpienie. Wy-
nika ono z tego, że ignorujecie Moje istnienie. Wybraliście i nadal ślepo i naiwnie wierzycie, że ziemia za-
pewnia wam wszystko, co kiedykolwiek będziecie potrzebować. Zapominacie, że życie, życie po tym życiu
będzie trwało bez końca.

Proroctwa dane wam przez Miłosierdzie
Znaki, przesłania i proroctwa są wam dawane przez wszystkie lata z Mego Miłosierdzia. Z wyjątkiem Moich
naśladowców, niewielu słucha, otwiera oczy lub rozważa choćby przez moment: „czy to faktycznie może
być boska komunikacja? A jeżeli tak, to co ja muszę zrobić?”. Odpowiedzią niech będzie słuchanie i przy-
jęcie prawdy o waszych przyszłych wyborach. Zdecydujcie, którą ścieżkę wybrać. Módlcie się też za waszą
duszę i waszych ukochanych.
Ci, którzy arogancko odwracają się z pogardą, kiedy słyszą Moje Imię, albo machają rękami, kiedy Moi na-
śladowcy głoszą Moją prawdę są straceni dla Mnie. Mogę tylko przez Moje Miłosierdzie dać światu znaki
czy przesłania, aby pomóc was prowadzić. Ponieważ otrzymaliście dar wolnej woli od Przedwiecznego
Ojca, stworzyciela wszystkiego, nie mogę zmusić was do niczego. Tak jak przesłanie miłości i współczu-
cia będzie powodem mojego porozumiewania się z wami, tak też takim powodem będzie moje poczucie bólu
i rozpaczy.
Moje cierpienie i ból nasilają się, kiedy Moje dzieci skaczą prosto w otwarte ramiona szatana. To znaczy,
ze muszę teraz jasno pokazać, jaki los czeka tych, którzy odrzucają Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca.

Rzeczywistość piekła
Wybierając kłamstwa rozsiewane przez kusiciela — zwłaszcza kłamstwo, że Bóg, Przedwieczny Ojciec nie
istnieje — jesteście skazani na zagładę. Przekraczając bramy piekieł, uświadomicie sobie potworny błąd jaki
popełniliście. Wierzcie Mi, Moje dzieci, gdybyście mogli być świadkami szoku i uczucia trwogi, jakie czują
dusze, kiedy po śmierci odkrywają prawdę, to nie bylibyście w stanie ani chwili wytrzymać tej udręki. Gdy-
byście mogli doświadczyć namiastki tego miejsca teraz, w swoim ciele, to padlibyście martwi z powodu
przerażenia losem tych, którzy wybrali ścieżkę grzechu.
Ta droga, która wydaje się być ładna, pociągająca, atrakcyjna i pełna cudowności zmienia się kiedy przej-
dziecie jej połowę. Zmiany, jakie napotkacie w połowie drogi pokazują wam, że nie jesteście usatysfakcjo-
nowani. To dziwne uczucie pustki i rozczarowania nie słabnie i towarzyszy wam do końca drogi. Nie
możecie zrozumieć, dlaczego to czujecie. Wasze doświadczenia, z zewnątrz przynoszące przyjemność, są
pełne nieoczekiwanych, niepokojących, nieprzyjemnych uczuć, pomieszanych ze złością, frustracją, samo-
tnością i strachem. Dopiero kiedy na końcu drogi spotkacie swojego bożka i spojrzycie w jego nikczemne
oczy, tańczące z zadowolenia, będziecie krzyczeć, aż ochrypniecie. Będziecie krzyczeć o Moją pomoc, ale
będzie za późno. Nie będzie powrotu z tego stanu. Podjęliście wasz wybór za życia i chociaż będę lał gorz-
kie łzy głębokiej boleści nad każdą Moją straconą duszą, to nie mogę ich już uratować , będących w tym
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stanie. Wasza wolna wola, którą wybraliście wasze przeznaczenie będzie zupełnie poza zasięgiem Moich rąk.
Przez to surowe przesłanie daję światu ostatnie ostrzeżenie. Przez Moją czystą miłość do każdego z was, bła-
gam was abyście usłyszeli teraz Mój głos, tak aby wasze dusze ocalały.
Wasz Kochany Jezus Chrystus, Zbawiciel Ludzkości i Sprawiedliwy Sędzia

Ostrzeżenie – Bliskie Powtórne Przyjście – Szansa zbawienia waszych dusz
Orędzie nr 40 z serii Ostrzeżenie. Otrzymane w środę, 12 Stycznia 2011, godz. 15

Moja córko, Moje wczorajsze orędzie było surowe. Wielu czytających je powie: „Pan nie przemawia w ten
sposób”. Ale skąd oni wiedzą? Tak mówię z powodu cierpień, jakich doświadczają Moje kochane dzieci z
rąk innych. Przemawiam, ponieważ Moje Boskie Miłosierdzie chce móc ocalić was, Moje dzieci, tak abyśmy
mogli się zjednoczyć w Raju jako jedna Święta rodzina. Nie chcę stracić ani jednej duszy na rzecz Kusiciela.
To dlatego Mój głos musi być słyszany.

Niewierzącym trudno to pojąć
Rozumiem, że dla wielu Moich dzieci, zwłaszcza dla niewierzących jest to bardzo trudne aby uwierzyć w
życie wieczne. Są tak uwarunkowani przez sprawy tego świata, w swej walce o przetrwanie, że zaniedbują
swoją duchowość do tego stopnia, że tracą w ogólę wiarę w inne życie. Muszą się zastanowić nad swym ży-
ciem. Wierzą, że wszystko się kończy z chwilą śmierci i wszystko o co muszą mieć staranie to życie na tej
ziemi. Jak bardzo rozpaczam nad tymi zagubionymi duszami. Gdyby tylko mogli doświadczyć przez chwilę
Raju, spędziliby resztę swoich dni na modlitwach, błaganiach i adoracji Mnie i Mojego Ojca.
Ten nowy świat, który im obiecałem, jest realny. Chwała wierzącym, którzy nigdy nie zapomnieli o tym i
codziennie modlą się do Mnie. Jak bardzo kocham moich czcicieli. Ale też jak bardzo cierpię, kiedy chcąc
zrobić wszystko, aby przekonać innych o Moim istnieniu są wyśmiewani i wzgardzani z powodu Mojego
Imienia. To bardzo rani Moje Serce.

Jak zmarli tęsknią za tymi, którzy nie wierzą
Jak wasi ukochani tęsknią za wami, zwłaszcza za niewierzącymi. Za wami wszystkimi ciągle się wstawiają
wasi ukochani, którzy już przebywają w Królestwie Mojego Ojca. Nie uświadamiacie sobie tego. Jeżeli po-
święcicie swój czas na osobistą rozmowę ze Mną — własnymi słowami — i poprosicie o prowadzenie,
nawet jeżeli wasza wiara jest niewielka, Ja odpowiem. I będziecie wiedzieć, że was wysłuchuję. Przyjdźcie
do mnie teraz Moje dzieci. Poproście swoimi własnymi słowami, abym przymnożył wam wiary.
Rozważajcie Moje słowa, zawarte w tych przekazach i w Biblii i przypominajcie sobie jak musicie prowa-
dzić swoje życie. Poprzez Moje Miłosierdzie ukażę wam już wkrótce wasze sprzeniewierzanie się moim nau-
kom, każdy grzech i każdą obrazę, jaką popełniliście w ciągu swojego życia.

Nie dzień Sądu, ale jego próbka
To jest akt Miłosierdzia z Mojej strony. Zobaczycie swoje grzechy i natychmiast zrozumiecie jak one przede
mną wyglądają. W jednej chwili zrozumiecie jak obraźliwe i złe są one. To jest wasza szansa dzieci na oka-
zanie skruchy. To nie jest dzień Sądu ale próbka tego, jak on będzie wyglądał.
Z powodu Miłosierdzia otrzymacie największy dar przed Dniem Sądu — szansę na skruchę i zmianę swo-
jego życia jeszcze przed Dniem Ostatecznym — kiedy powrócę na ziemię. Wiecie, że przybędę wtedy nie
jak Zbawca ale jak Sędzia. Ten czas jest teraz bliski, Moje dzieci. Nie lękajcie się. Kocham was wszystkich.
Jesteście w Moim Sercu. Pozwólcie Mi wejść do siebie i poprowadzić was do Królestwa Mojego Ojca. Nie
bójcie się śmierci. Śmierć będzie po prostu przejściem do nowego pięknego życia, wieczności przepełnio-
nej miłością, pokojem i szczęściem.

Życie na ziemi tylko przejściowe
Wasze życie na ziemi to po prostu pewien urywek czasu. Może być pełny miłości, radości, bólu, odrzuce-
nia, strachu, złości, rozpaczy, frustracji i smutku. Ale tylko kiedy zwrócicie się do Mnie wasz ból złagod-
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nieje. Błogosławieni ci, którzy cierpią, zwłaszcza w Moim Imieniu, bo oni będą wychwalani w Niebie. Bło-
gosławieni także ci, którzy powracają do Mnie, bo dzięki nim będzie wielka radość w Niebie.
Będziecie wezwani do Mojego Nowego Raju. Módlcie się za was samych i za wasze rodziny. Ostrzeżenie
nastąpi niebawem, Wtedy będziecie już znać prawdę. Będziecie mieli wtedy okazję zrehabilitować się w
moich oczach.
Kocham Was wszystkich. Raduję się, bo wiem, że tak wiele Moich dzieci powróci do Mnie i do Mego
Przedwiecznego Ojca, jako, że czas zbliża się ku końcowi. Bądźcie przygotowani.
Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus.

Jak wejść do Nieba – rola cierpienia
Orędzie nr 41 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w sobotę, 14 stycznia 2011, godz. 10

Moja ukochana córko, zmieni się sposób, w jaki się z tobą komunikuję. W poprzednich orędziach mówiłem
Moim dzieciom o pilnej potrzebie nawrócenia się, aby osiągnąć zbawienie. Moje kolejne przesłania skupią
się na pomocy duszom, aby te dążyły do duchowej doskonałości.
Moja córko, nie jest łatwo wejść do Raju, chociaż jest on należnym wam domem. Wejście jest niewielkie i
tak wielu może wejść „za jednym razem”. Aby wejść dusze muszą być pokorne i oddać się zupełnie w Moje
ręce. Muszą odstawić na bok pychę, silną wolę, pragnienie i przywiązanie do rzeczy materialnych.
Wszystkie Moje dzieci, które zaczynają swoją duchową wędrówkę ku Mnie i rozumieją prawdę, muszą
ciężko pracować i wiedzieć o niezbędnych rzeczach, jakie są potrzebne, aby wkroczyć do Królestwa Mo-
jego Ojca.

Znaczenie pokory
Pokora to słowo, które wiele z Moich dzieci rozumie poprzez Moje nauki. Wielu Moich naśladowców wie,
że to jest ważne, ale nie wiedzą, czego tak naprawdę wymaga pokora. Pokora znaczy szczerość. Znaczy
godne zaakceptowanie prób, wyzwań, zniewag, z którymi się zetkniecie zwłaszcza dla Mojego Imienia.
Moją najlepszą radą jest ta. Pomyślcie o sobie jako o dziecku, prostym niewinnym dziecku, które nie ma ża-
dnej wiedzy o złym społeczeństwie, którego normalnie doświadczacie jako dorośli. Komunikujcie się ze Mną
na modlitwie oczami i sercem dziecka.
Niech modlitwa będzie prosta. Nie oczekuję, abyście recytowali wszystkie modlitwy, przekazane z góry
światu z miłości. Podnieście wzrok i podzielcie się ze Mną swoimi problemami. Mówcie o swoich cierpie-
niach. Oddajcie Mi je. Będziecie wynagrodzeni, jeżeli przyjmiecie boleść i cierpienie dla Mnie. Możecie
sobie tego nie uświadamiać, ale w ten sposób ratujecie wiele dusz i torujecie im drogę do Nieba. To nie bę-
dzie wam ukazane, zanim sami nie znajdziecie się w Niebie, gdzie doświadczycie wspaniałości waszego hoj-
nego daru dla Mnie.

Nie denerwujcie się, kiedy bronicie waszej wiary
Być pokornym znaczy przyjąć wszystko, co się dzieje naokoło was, choć może to być bolesne. Zachowuj-
cie godność cały czas, nawet kiedy Moje Imię jest znieważane w waszym towarzystwie. Ze wszystkich sił
brońcie, nawet żarliwie, ale nie lekceważcie nigdy takich ludzi poprzez publiczne gardzenie nimi.
Tłumaczcie spokojnie prawdę Moich nauk. Nie traćcie panowania nad sobą. Ani nie pokazujcie waszego
strachu. Bądźcie stanowczy. Brońcie się, ale tylko poprzez wielokrotne powtarzanie Moich nauk. Nigdy się
nie bójcie mówić otwarcie o prawdzie. Nie mylcie pokory z tchórzostwem. Niektórzy z Moich naśladow-
ców, znający wagę pokory i jej związek z uświęcaniem duszy źle robią bo siedzą cicho, gdy Moje Imię jest
wyśmiewane publicznie. Tak, nigdy nie powinniście osadzać osoby, która drwi ze Mnie, Mojego Przed-
wiecznego Ojca czy zwłaszcza z Mojej ukochanej Matki, ale powinniście trwać mocno w obronie prawdy.

Smutek darem od Boga
Kiedy zwracacie się do Mnie jak dzieci, zrozumiejcie to. W czasie smutku, jeżeli otworzycie swoje serca i
położycie całe wasze zaufanie we Mnie, Ja was poprowadzę. Nie odwracajcie się ode Mnie. To jest bardzo
bolesne, ale Moje dzieci postrzegajcie smutek jako dar od Boga. Błogosławieństwo. Ponieważ to przez smu-
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tek i cierpienie ma miejsce oczyszczenie. Ofiarujcie wasze cierpienia Mnie. Czyniąc to przynosicie ulgę
Moim cierpieniom, boleściom które doświadczam codziennie, patrząc na okropności dzisiejszego świata.
Oczyszczenie, które następuje, gdy przyjmujecie boleści czy cierpienia, nieważne jak wielkie, kiedy są ofia-
rowane z radością za zbawienie ludzkości, nie może być w pełni zrozumiane przez Was, Moje dzieci. Ale
kiedy zbliżacie się do Mnie, otwierając wasze serca, oddając Mi swoją wolę i całkowicie Mi się poddając
zrozumiecie więcej. Tylko poprzez to będziecie w jedności ze Mną. I kiedy to uczynicie, wasze próby i cier-
pienia na tej ziemi zelżeją. Z czasem zaakceptujecie bóle z radością w sercu. Zwłaszcza kiedy ofiarujecie
Mi je jako dar.
Cierpienie jest darem Bożym i jest dopuszczone. Dusze, które pomożecie zbawić przez cierpienie, są wa-
szym gwarantem, że dostąpicie Królestwa Mojego Ojca.
Te nauki nie są czymś nowym, Moje dzieci. Tylko, że wam nie przypomina się prostych prawd. Moje prze-
słania i nauki nigdy się nie zmieniły. Są proste i zsumowane w Ewangeliach i w 10 Przykazaniach. Tylko
pamiętajcie. Kiedy dajecie się innym, dajecie się Mnie. Okazujecie miłość sąsiadowi-okazujecie ją Mnie.
Traktujcie go w taki sposób, w jaki chcielibyście, aby on traktował was. I nie zapominajcie, że kiedy z po-
wodu złości czy zdenerwowania na innych chcecie ich ukarać czy wyrządzić krzywdę, to Ja jestem w nich
obecny-nawet w tych, którzy Mnie nienawidzą. Szkodząc komukolwiek z Moich dzieci, szkodzicie Mi.
Z czasem, Moje dzieci, wszystkie łaskawe czyny nabiorą sensu. Módlcie się każdego dnia o siłę, aby wieść
życie w Moje Imię. Wiedźcie, że za każdym razem kiedy przebaczacie komuś, choćby to był wasz wróg,
rozszerzacie Moją Miłość i Miłosierdzie. Za to otrzymacie wieczne szczęście w Niebie.
Módlcie się o wytrwałość. Naśladujcie Moje życie. Nie będzie to łatwe. Ale wasze uczynki, nieważne jak
niewielkie pomogą duszom
Wasz ukochany Nauczyciel i Zbawca
Jezus Chrystus-Jeden z Bogiem, Przedwiecznym Ojcem i Duchem Świętym

Niesienie Mojego Krzyża
Orędzie nr 42 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano 16 stycznia 2011 o godz. 15

Tak, Moja umiłowana córko, to Ja. Wiele się ostatnio dowiedziałaś i w dalszym ciągu będziesz otrzymywać
przesłanie prawdy za pomocą daru Ducha Świętego, który wypełnia twoją duszę.
Moja córko, upewnij się, że te orędzia, które są połączeniem ostrzeżeń, proroctw i streszczenia mojego nau-
czania, były rozesłane do każdego zakątka świata. To bardzo ważne, aby Moje dzieci zrozumiały sposób w
jaki mogą przygotować swoje dusze, aby odkupić się w oczach Mojego Ojca.

Obecnie w świecie odbywa się Duchowa Odnowa.
Obecnie w świecie powstaje wielka pobożność, oddanie i uwielbienie dla Mnie, Mojego Przedwiecznego
Ojca, Ducha Świętego i mojej ukochanej Matki, i chociaż nie widać tego jeszcze wyraźnie, ta pełna mocy
Odnowa Duchowa pomoże ochronić Moje dzieci, nawet te, które wszędzie odwracają się do mnie plecami.
Ewangelia odrodzi się, gdy ludzie zaczną doświadczać głodu prawdy. Tak samo jak oczyszczenie ciągle
rośnie i rozszerza się na cały świat, tak i te dusze, które są pozbawione miłości dla Mnie otworzą ponow-
nie swe serca. Podczas gdy miłość rozleje się na cały świat, poprzez światło moich naśladowców, Zły oraz
czyny tych, którzy są przez niego opanowani, osłabną. Zły natomiast podejmie odwet.

Dni Szatana są policzone
Dlatego że jego czas na tej ziemi skraca się co godzinę, będzie próbował wyrządzić tyle szkody ile tylko
zdoła. Jego wyznawcy przyśpieszą swoje działania i powstaną naraz, aby szerzyć wszędzie niegodziwość.
Ich działanie, które trudno znieść, gdy jest się jego świadkiem, a które będzie demonstrowane przed waszymi
zadziwionymi oczyma, będzie bardzo krótkie.
Wiara, moje dzieci, wzmocniona poprzez regularną, codzienną modlitwę wypleni te potworności. Idźcie
Moje dzieci i odkryjcie na nowo Moje nauczanie. Wprowadźcie Mnie na nowo do waszego życia, jeszcze
raz weźcie mnie do serca, tak abym mógł was ukochać w Mych ramionach. Pozwólcie poprowadzić się do
duchowej doskonałości tak, abyście były przygotowane do Życia Wiecznego gdy ziemia i niebo połączą
się w jedno.
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Naśladujcie Mnie, Moje dzieci w codziennym życiu. Podnieście Mój krzyż nawet gdy jego ciężar wyda
wam się zbyt wielki. Nigdy nie bójcie się przyjąć Mojego krzyża, ponieważ pozwolę wam nieść jedynie tyle
ile zdołacie unieść.

Znaczenie cierpienia w tym życiu.
Kiedy cierpisz w tym życiu, dźwigasz Mój krzyż. Masz wybór. Jeżeli odrzucisz Mój krzyż, jęczysz i na-
rzekasz z tego powodu, wtedy cierpienie wzrasta z niesłabnącą siłą. Z drugiej strony, jeżeli przyjmiesz krzyż,
i ofiarujesz cierpienie za zbawienie dusz, wtedy stanie sie ono cudownym darem dla Mnie. Jeżeli przyj-
miesz to cierpienie, próby i udręki z radością, wtedy twoje brzemię stanie się lżejsze. Pomogę ci je nieść.
Ból ustąpi, a zakrólują w tobie pokój, miłość, radość i czyste szczęście.

Prowadźcie proste życie.
Prowadźcie proste życie, Moje dzieci i czyńcie wszystko z umiarkowaniem. Kiedy jecie, pijecie, śpicie, od-
poczywacie i odprężacie się, upewnijcie się, że czynicie to z umiarkowaniem. Ilekroć napotykacie na fi-
zyczne zmęczenie nie powinniście dalej zabiegać, gdyż wysysa to waszego ducha. Pokuta, moje dzieci jest
niezbędna abyście się do Mnie przybliżyły. Poprzez pokutę rozumiem osobistą ofiarę. Post jest jednym z
przykładów pokuty. Głosiłem to, jak ważna jest pokuta podczas mojego pobytu na ziemi. Tak samo czynił
mój najdroższy prorok Jan Chrzciciel. Ja, poprzez czterdziestodniowy post pokazałem wam jak to zrobić.
Jedynie przez post możecie pomóc w wypędzeniu Złego.
Moje drogie dzieci, tyle jeszcze przed wami. Jeszcze nie rozumiecie tego, co w nadchodzących latach bę-
dzie od was wymagane. W międzyczasie jednak ważne jest, abyście przybliżyły się do Mnie tak, byście
były przygotowane na próby, które czekają na Chrześcijan na całym świecie.
Idźcie w pokoju. Wasz Kochający Zbawiciel Jezus Chrystus.

Jak łatwo jest grzeszyć
Orędzie nr 43 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w poniedziałek, 24 stycznia 2011, o godz. 21:50-22

Dziś, Moja umiłowana córko, nareszcie zrozumiałaś zagrożenia stanowione przez Zwodziciela, gdy prze-
stanie się być czujnym. Modlitwa do Mojego Przedwiecznego Ojca, poprzez koronkę do Miłosierdzia Bo-
żego jest ważna w uświęcaniu twojej duszy.
Grzech, Moja umiłowana córko, jest trudny do uniknięcia. Trudniej jest otrzymać Moje specjalne Łaski niż
jest unikać grzechu w każdej formie. Gdy zostałaś wezwana do tej świętej pracy, zawsze będziesz celem
Złego, który wykorzystuje każdą okazję by wprowadzić negatywności w twoim życiu. Użyje on tych wokół
ciebie, jako sposobu by cię zaatakować, dlatego zawsze musisz być czujna. Nigdy nie pozwól mu zwycię-
żyć, ponieważ gdy uda mu się opanować dusze, powoduje on okropny ból, udrękę i cierpienie. Powoduje
on rozpad przyjaźni, zamieszanie, rozpacz i zaszczepia fałszywe myśli w umysłach swoich celów. Wtem,
gdy Moje dzieci czują winę za ich własne słabości, które doprowadziły do ulegnięcia pokusie, doświad-
czają oni rodzaju nieszczęśliwości, która wprowadza w ich życia desperacje, niedolę i roztargnienie.
Moje dzieci, zawsze będziecie kuszone do grzechu. Perfekcja waszych dusz jest niezwykle trudna do osiąg-
nięcia i wymaga olbrzymiej dyscypliny i determinacji z waszej strony. Jeśli padniecie ofiarą pokusy Złego
i popełnicie grzech, musicie natychmiast modlić się z serca i szukać przebaczenia.
Regularna spowiedź jest sakramentem źle zrozumianym. Tylko dzięki cotygodniowemu przystępowaniu do
konfesjonału, wasze dusze są w stanie pozostać w stanie łaski. Kiedy wasze dusze są uświęcane w ten spo-
sób oraz poprzez codzienną modlitwę, wówczas tylko wtedy jesteście w stanie trzymać Zwodziciela na dys-
tans.

Wina grzechu
Jeśli cierpicie wyrzuty sumienia na skutek jakiejś grzesznej czynności, niezależnie od tego jak wielkie jest
to przewinienie w oczach Mego Ojca, nie niepokójcie się. Zawróćcie, otwórzcie swoje serce i proście o wy-
baczenie. Poczucie winy to negatywne uczucie. Służy ono jako forma poprowadzenia waszego sumienia, ale
nie jest zdrowo by pozostawać w tym stanie. Proście o łaski poprzez modlitwę, by osiągnąć czystość duszy
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wymaganą by Mi służyć. Cierpliwość jest ważna. Nigdy nie pozwólcie by grzech oddalił was ode Mnie. Po-
czucie winy nigdy nie powinno stać na drodze w szukaniu odkupienia.
Pamiętajcie dzieci, że z powodu grzechu pierworodnego, zawsze będziecie celem kuszenia Złego. Przez
modlitwę, post i otwarcie się na świętą Eucharystię będziecie bliżej Mnie. To wszystko wymaga czasu,
który musi zostać na to wygospodarowany.
Idźcie teraz Moje dzieci i pamiętajcie o jednej rzeczy – nigdy nie obawiajcie się zwrócić do Mnie, kiedy
zgrzeszyliście. Nigdy nie bądźcie zakłopotane by prosić o wybaczenie, kiedy jesteście prawdziwie skru-
szone. Pamiętajcie jednak także, że jeśli tego nie zrobicie, przyciągniecie Zwodziciela znów i znów i wasza
dusza pogrąży się w ciemności. Ciemność przyciąga ciemność. Światłość przyciąga światłość. Ja jestem
światłością.
Zwróćcie się do Mnie teraz i pozwólcie Mojej miłości promieniować na wasze biedne, zagubione dusze. Ko-
cham was tak bardzo Moje dzieci, że gdy zwracacie wasze serca ku Mnie, nie ważne jak oddalone się czu-
jecie, nigdy się od was nie odwrócę.
Idźcie w Pokoju i Miłości
Wasz Boski Zbawiciel Jezus Chrystus

Przygotujcie się na Ostrzeżenie – Oświecenie Sumienia
Orędzie nr 44. Otrzymano w czwartek, 28 stycznia, 2011, godz. 12:15-1:00.

Dziś w nocy, Moja kochana córko otrzymałaś łaski, mające cię umocnić w kontynuowaniu tego świętego
dzieła. Dzięki poświęceniu Moich kochanych naśladowców, którzy modlą się bardzo za ciebie, szybko po-
suniesz się do przodu w pracy nad ukończeniem Księgi Prawdy [zbiór orędzi-przyp. tł.]. Pomimo swojego
roztargnienia nie zaniedbujesz swoich obowiązków wobec Mnie. Jest Mi to miłe, ale nie mamy wiele czasu.
Świat, Moja córko otrzymuje teraz specjalny dar — Księgę Prawdy — aby pokazać Moim dzieciom, co
muszą teraz robić, aby przygotować się na Ostrzeżenie, Oświecenie sumień, które jest dawane światu, aby
odpowiednio przygotował się na Moje Powtórne Przyjście.
Ci, którzy nie wierzą we Mnie, muszą mieć jeszcze szansę, aby odczytać prawdę. Kiedy nastąpi to zdarze-
nie, po tych przesłaniach dawanych światu, ludzie zrozumieją prawdziwość Moich słów, dawanych poprzez
ciebie, Moja córko, aby ocalić ludzkość.

Mistyczne przeżycie, doświadczone przez wszystkich powyżej 7 roku życia
Niech cię nie boli to, że ludzie lekceważą te przesłania, Moja córko. Bądź tylko wdzięczna, że otrzymują
ten dar. Zrozumieją prawdę tych proroctw po tym mistycznym zdarzeniu, które doświadczy każde z Moich
dzieci powyżej siedmiu lat, wszędzie na całym świecie. Ci, którzy będą żyć po tym zdarzeniu będą bardziej
rozważni w sprawach zawartych w tej świętej księdze. Będzie ciężko im to zignorować, nawet jeżeli ich
wiara będzie słaba. Inni, którzy nie będą chcieli znać prawdy, nadal będą musieli mieć przypominane rze-
czy, zawarte w tym dziele.
Nigdy się nie poddawaj Moje dziecko, jeżeli idzie o zbawienie dusz, Wszystkie moje drogie dzieci zostały
zrodzone z miłości Mojego Przedwiecznego Ojca. Nie ważne kiedy zagubiły się na swej drodze. Bóg, Przed-
wieczny Ojciec nadal kocha każde swoje dziecko.
Wiara, Moje dziecko, może być na nowo rozpalona poprzez wiarę tych, pobłogosławionych mocą Ducha
Świętego. Moje wybrane dzieci, posłane aby zanieść Moje słowo światu, mają zdolność sprawić, aby biedne
dusze, krzyczące o poprowadzenie w swym poplątanym i pustym życiu, mogły zapłakać łzami radości.

Na każdego patrzcie Moimi Oczami
Zawsze patrzcie na swoich przyjaciół, sąsiadów, rodzinę i kolegów z pracy Moimi oczami. Zawsze patrz-
cie na dobro. Okazujcie im miłość, a oni poczują Moją obecność. Zostaną pociągnięci ku wam i nie będą
wiedzieli dlaczego.
Poprzez Mój przykład, naśladując Mnie pomożecie Mi przyprowadzić Moje zgubione dzieci. Poprzez mocną
modlitwę za nich, przyciągacie ich bliżej Mnie. Dzięki poświęceniu się i przyjęciu cierpienia w jedności ze
Mną możecie zbawiać dusze. To dotyczy tych, którzy są jeszcze na ziemi jak i tych oczekujących osądze-
nia w Czyśćcu.
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Przypominam wam, że macie ostatecznie dwa wyjścia. Wierzcie we Mnie, otwierając wasze umysły na
prawdę zawartą w Ewangelii. Jeżeli straciliście wiarę, przeczytajcie choćby urywek Moich nauk. Wtedy
poproście, abym ukazał Wam prawdę w waszych sercach. Wtedy będziecie wiedzieć, która droga prowadzi
do Mnie w Niebie. Możecie też pozostać z zamkniętymi oczami i nie słuchać. Wtedy tylko modlitwa wie-
rzących może was uratować. Modlitwa Moich naśladowców, połączona z odmawianiem Koronki do Bożego
Miłosierdzia, daru ofiarowanego Siostrze Faustynie w 20 wieku, może ocalić wasze dusze w chwili śmierci.

Proście o Boże Miłosierdzie
Proście, módlcie się o Moje Boże Miłosierdzie dla waszych dusz i dla niewierzących. Modlitwa w grupach
pomoże rozszerzyć prawdę, wlać wiarę w tych, którzy stracili poczucie tego, kim są i dokąd idą. Będzie to
miało duże znaczenie w rozszerzaniu ewangelicznego oświecenia, które nastanie we wszystkich częściach
świata, jak tylko będzie zbliżał się czas realizacji proroctw, związanych z Moim Powtórnym Przyjściem,
zanim nastąpi seria globalnych wydarzeń.
Cały czas bądźcie przygotowani, Moje dzieci. Bądźcie w stanie łaski i miejcie serca otwarte na Moje nauki
miłości i pokoju. Gdyby Moje dzieci poszły za Moimi naukami nie byłoby wojen, chciwości, nienawiści czy
biedy w świecie. Musicie tylko wszyscy usiąść w ciszy codziennie, na pół godziny.
Poprzez czytanie psalmów, przypowieści pytajcie siebie: „czy ta nauka ma się jakoś do mojego życia w dzi-
siejszym świecie?”. Wiecie, że odpowiedź jest oczywiście „Tak”. Módlcie się o silę, aby zmienić wasze po-
stawy i poglądy na życie po śmierci. Zapamiętajcie tę ważną naukę. Ziemia jest po prostu krótkim odcinkiem
w czasie. Jedyne prawdziwe szczęście i wieczne życie jest ze Mną w Niebie, Raju-Królestwie Mojego
Ojca.
Wasz Kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

Miłość jest drogą do Zbawienia
Orędzie nr 45 z serii Ostrzeżenie. Otrzymane 5 lutego 2011, godz. 11:50

Moja ukochana córko, otrzymałaś dziś specjalne łaski, abyś mogła zbliżyć się bardziej do Mnie. Bo tylko
poprzez bycie blisko Mnie będziesz w stanie doświadczyć pokoju, miłości i radości w sercu. Tylko przez
modlitwę i uchwycenie się Mnie pomimo swoich kłopotów pozostaniesz w jedności ze Mną. Kiedy podda-
jesz się Mnie i pokładasz ufność we Mnie, wtedy możesz zrozumieć miłość, jaką mam ku tobie w Moim
Sercu. I kiedy tak uczynisz, twoja miłość ku Mnie wzrasta. Tylko jeżeli oddasz Mi swoje troski i powierzysz
je w Moje dłonie, będą one przezwyciężone.
Tylko kochając Mnie, możesz okazywać miłość innym. Tylko poprzez miłość będziesz pobłogosławiona
darem patrzenia na innych poprzez Moje Serce, które jest pełne miłości i współczucia.
Tylko kiedy okazujesz Mi prawdziwą miłość twoje życie się zmienia, a radość wypełnia codzienne życie.
Nigdy się nie lękajcie, Moje kochane dzieci. To wszystko jest dla was pod dostatkiem, jeżeli tylko popro-
sicie o to. Kiedy otrzymacie tę miłość, nie zatrzymujcie jej dla siebie. Zanoście ją wszędzie, tak aby wszyscy,
zwłaszcza dusze letnie mogły zaprosić Mnie do siebie. To jedyna droga do zbawienia.
Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

Globalne nawrócenie wkrótce nastąpi
Orędzie nr 46. Otrzymane w niedzielę, 6 lutego 2011, godz. 13:40-14:00

Ukochana córko, to jest jedno z ostatnich przesłań, które mają być dołączone do pierwszej części Moich
przekazów, zatytułowanych „Ostrzeżenie”.
Moje ukochane dziecko, wkrótce zostaniesz uświadomiona o Mojej obecności poprzez surowe upomnienie.
Już niedługo zarówno wierzący we Wszechmocnego Boga jak i ateiści otrzymają ostatnią szansę przed
dniem chwały, w którym powrócę jako Sędzia.
To wielkie wydarzenie otworzy wasze serca i będziecie patrzeć z bojaźnią na wspaniałą miłość, jaką wam
okażę w tym akcie Mego Miłosierdzia. Wielu z was nie zdaje sobie sprawy, że Ja, czy Mój Przedwieczny
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Ojciec istniejemy. Moje Miłosierdzie rozszerzy się na wiele takich niewinnych dusz w czasie Ostrzeżenia.
Bez względu na to jak będziecie Mnie chcieli nazwać, nowe zrozumienie obejmie wasze dusze. Bądźcie
wdzięczni kiedy to się stanie bo Upomnienie będzie waszym Zbawieniem.
Kiedy to zdarzenie się skończy, wszyscy wierzący oraz ci którzy będą się radować, że w końcu poznali
prawdę, staną się Moją „nową armią” na ziemi. Każdy z was, który doświadczy przebaczenia grzechów,
które wcześniej zostaną wam ukazane, będzie chciał zanieść prawdę tym, którzy pozostaną w ciemności.
Ten dar, moje dzieci umocni wasze serca gdy będziecie wyśmiewani z powodu Mojego Imienia. Bądźcie
wdzięczni, gdy tak się będzie działo, bo wtedy będziecie wiedzieć, że jesteście Moimi prawdziwymi
uczniami. Będziecie ze mną w Niebie, kiedy czas przeminie. Nie trwóżcie się, moi ukochani. Gdybyście
mogli przez chwilę doświadczyć tej wspaniałości, tego światła i chwały, którą Mój Ojciec przygotował dla
was w Raju, wasze ludzkie oczy nie mogłyby tego znieść. Raz tego doświadczywszy, błagalibyście Mnie,
abym was zabrał z tej ziemi, która też jest piękna, bo też została stworzona przez Boga.

Przesłanie Miłości dla ateistów
Słuchajcie mnie niewierzący, zapamiętajcie te moje ostatnie słowa, pomimo że wydają się one wam trudne.
Każde z Moch dzieci na tej ziemi odczuwa w różnym stopniu miłość w swoim życiu. Kiedy odczuwacie to
w swoim sercu, nie możecie tego zobaczyć, dotknąć, czasami nawet opisać. Nie ma żadnej naukowej me-
tody opisania miłości. Miłość czyni was pokornymi, szczodrymi. Miłość może wam pomóc znieść wiele po-
święceń. Miłość jest rzeczą skomplikowaną, ale pasjonującą. Nie jest wytworem człowieka, ale darem Boga.
Miłość pochodzi tylko z jednego źródła. Miłość jest Bogiem. Bóg jest Miłością. To takie proste. Otwórzcie
serca na czystą miłość, którą Ja i Mój Przedwieczny Ojciec mamy dla każdego z was. Patrzcie na mnie tak
jak dziecko patrzyłoby na swego rodzica. Wzywajcie mnie, a wypełnię wasze serca. Kiedy to nastąpi, już
nigdy nie powrócicie do tego co było przedtem.
Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

Publikuj Moje orędzia na całym świecie
Orędzie nr 47 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w poniedziałek, 7 lutego 2011, godz. 22.00

Moja córko, czułaś się trochę zagubiona i teraz prosisz o siłę, pewność i odwagę, aby wykonywać Moje po-
lecenia. To jest dobre. Daj Mi swój czas, jak prosi Moja Ukochana Matka, ponieważ twoja dusza musi po-
zostać czysta, kiedy przekazujesz Moje słowo.
Muszę Cię teraz prosić, abyś zaczęła publikować Moje cenne Ostrzeżenie, dar dla każdego pojedynczego
człowieka na ziemi. Ludzie muszą poznać szczegóły do końca lutego, w internecie i na całym świecie. Po-
śpiesz się, dziecko, zrób co ma być zrobione, tak aby jak najwięcej ludzi miało szansę usłyszenia tego. Daj
swój czas, Moja ukochana córko, bo jest to pilne. Ta prośba nie ma na celu cię strwożyć. Jest po to, aby pod-
kreślić pilność tego, tak aby jak najwięcej osób było przygotowanych. Wtedy mogą szukać nawrócenia,
kiedy ich grzechy zostaną przed nimi odsłonięte.
Odniosą wielką korzyść, jeżeli się przygotują. Dzięki tym fragmentom pisma będą mogli przetrwać Ostrze-
żenie. Wtedy staną się czyści i otrzymają błogosławieństwa, które pomogą im przejść próby, które nadejdą.
Przyjmij ten dar, Moja córko. Nie bądź zatrwożona czy rozczarowana. To jest dar dla ludzkości. Twoje przy-
jęcie tego wezwania znaczyło, że będziesz cierpieć, ale nie w sposób, w jaki oczekiwałaś. Twoje cierpienie
wynika z pokus. Twoje wątpliwości zatrzymują pokój i radość, którą miałabyś, gdybyś pozwoliła Mi po-
prowadzić cię. Jest czas, Moja córko, abyś oddała Mi siebie zupełnie. Ofiaruj Mi swoją wolną wolę w darze,
a otrzymasz największy i najcenniejszy z darów. Pokój, radość i olbrzymią miłość ku Mnie w całym swoim
jestestwie. Chodź teraz Moja córko. Bądź Moja. Zjednocz się ze Mną ostatecznie. Oddaj Mi całą swoją mi-
łość, wszystkie cierpienia i troski. Po prostu zostaw je. Wtedy i tylko wtedy będziesz naprawdę wolna i bez-
troska.
To dzieło wymaga sił, Moja córko. Nie jesteś tylko tym, co określasz jako bycie wizjonerem. Daję ci dar
proroctwa. Dlaczego? Bo ty, Mój cenny proroku będziesz mieć wielki udział w szerzeniu dobrej nowiny ca-
łemu swiatu, na temat Mojego Powtórnego Przyjścia, kiedy powrócę na ziemię.
Wiem, że to może być dla ciebie szokiem, ale jesteś przygotowywana do tej roli od bardzo długiego czasu,
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tylko, że ty tego nie wiesz. Aby pomóc ci w tym zadaniu, przydzieliłem ci do pomocy wielu świętych, włą-
czając Św. Benedykta, Św. Augustyna, Św Papieża Jana Pawła, Św. Faustynę, Św. Malachiasza i Św. Teresę
z Avila. Innych wymienię innym razem. Wszyscy wspierają cię w tym zadaniu, które jest jednym z naj-
ważniejszych, danych ludzkości w tym kluczowym momencie dziejów.
Nie lękaj się, Moja córko. Jesteś o wiele więcej niż w stanie podołać temu zadaniu. Dlaczego uważasz, że
wymagam takiej dyscypliny od Ciebie. Nadal jesteś na drodze swojego duchowego rozwoju, ale to przyj-
dzie z czasem. Nadal będę mówił z tobą prywatnie, a w międzyczasie pierwszy tom orędzi zostanie upub-
liczniony. Kocham cię, Moja córko. Wiem, że ty Mnie kochasz. Wiem, że to jest bardzo ciężkie dla ciebie,
z całym natłokiem różnych spraw. Ale wytrwasz i będziesz róść w siłę. Twoja energia i szybkie tempo my-
ślenia zapewniają, że ta ważna seria orędzi rozchodzi się do wszystkich dzieci, wszędzie, we wszystkich
krajach.
To tyle na teraz. Dziękuję za poświęcony czas na medytację i odpowiedź Mi tego wieczoru.
Twój Kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

Przesłanie od Ducha Świętego
Orędzie nr 48 z serii Ostrzeżenie. Otrzymane w sobotę, 12 lutego 2011, godz. 3:30

Nadszedł czas, aby powstać i wziąć ten kielich — pij z niego, bo jest to Kielich Zbawienia. Pijąc z niego
będziesz przygotowana, aby dzielić go z ludzkością. Przygotowujesz się teraz, aby odsłonić słowa Chrys-
tusa, aby dusze mogły być ocalone w czasie Ostrzeżenia.
Nie trać ani chwili, bo czas teraz się przybliżył do tego wielkiego wydarzenia. Będziesz mieć niewiele czasu,
aby świat mógł się z tym zapoznać w internecie. Ale ten czas będzie kluczowy w ocaleniu milionów z ognia
piekielnego.
To jest wielka odpowiedzialność, ale teraz jesteś już gotowa.
Idź teraz w miłości i pokoju
Duch Święty

BARDZO PILNE
Ostrzeżenie

Orędzie nr 49 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w czwartek, 17 lutego 2011, o godz. 23:45

Moja droga, ukochana córko, jestem teraz pełen radości dlatego że te ważne dla całej ludzkości wiadomo-
ści są przygotowywane do upublicznienia. Wkrótce zobaczysz, że wszystkie kraje odczytają te przesłania.
Nie bój się o swoje bezpieczeństwo, gdyż ochronię ciebie i twoją rodzinę w każdej chwili i w każdej sytuacji.
Choć jestem wypełniony miłością do ciebie, Moje serce jest złamane głębokim smutkiem z powodu cier-
pienia, które jest obecnie wyrządzane przez przebiegłe stowarzyszenie mające tajny plan przejęcia kontroli
nad państwami.
Zrobią to bardzo sprytnie, po prostu usuwając Przywódców*. Następnie zaoferują swoją pomoc. Potem
kupią przyjazń nowych rządów, tak by przejąć nad nimi kontrolę. Ta nowa kontrola, gorsza będzie niż rządy
głodnych dyktatorów, którzy zostali obaleni w imię wolności.
Patrz teraz, Moja córko, z jaką prędkością świat Arabski zjednoczy się przeciw Mojemu ludowi, przeciw
Żydom. Patrz jak ich sprzymierzeńcy odejdą, wystawiając ich na ataki.
Moja córko, kiedy nadejdzie Ostrzeżenie i nastąpi nawrócenie, Moje słowo będzie chętniej słuchane. Bę-
dzie to czas dla Moich Świętych naśladowców by buntowniczo zjednoczyć się przeciw tyranii, która po-
wstanie w Świecie Zachodnim, zwłaszcza w Europie. Walczcie o wasze prawo do modlitwy. Jeśli tego nie
zrobicie, wybuchnie wojna religijna, a będzie to nie wojna, a rzeź.
Wkrótce trzech światowych przywódców zostanie zamordowanych jeden po drugim. Pamiętajcie, że każdy z
nich zostanie zamordowany przez knowania Grupy Zła – tajnej organizacji, która działa we wszystkich naro-
dach, a mimo tego, że nie można ich zobaczyć gdyż są to tchórze. Nie będą się jednak długo ukrywać. Kiedy
władza będzie już należeć do nich, będą dążyć do tego, by ich szanować i będą żądać waszego uznania.
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Ostrzeżenie pomoże ocalić Moje dzieci wszędzie. Nawrócenie, dar ode Mnie, zostanie podarowane nawet
tym, którzy spiskują i przygotowują plan przejęcia kontroli nad planetą, która należy do Boga. Może po-
wstrzymali by się gdyby uświadomili sobie, że ta władza nigdy nie będzie do nich należeć. Ale oni są ślepi.
Coraz więcej Moich aniołów którzy przenikają ziemię pod ludzką postacią pomoże ukazać tym zagubionym
duszom prawdę. Wielu z nich się nawróci. Wielu jednak się nie nawróci.
Moja córko, idź, rozgłaszaj to słowo szybko. Pozostało tylko kilka tygodni. Użyj do tego każdego możli-
wego środka, jaki jest dostępny. Okaż się odwagą. Zrób absolutnie wszystko, by umożliwic wszystkim
moim dzieciom, wszystkim narodom by pojeły znaczenie Mojego wyjątkowego daru– kiedy wyciagnę z
Nieba Moją rękę by ocalić ich dusze.
Ci, którzy nie od razu się nawrócą, zrobią to przed Prześladowaniem, kiedy coraz więcej dusz do mnie po-
wróci. To będzie bardzo trudny czas dla was wszystkich. Ale bądźcie cierpliwi, czekają was dobre czasy,
kiedy pokój powróci na Ziemię. Moje dzieci, po tym wezwaniu do przebudzenia ujrzycie miłość, którą mam
i powrócicie biegnąc z powrotem w Moje ramiona. Kiedy to się stanie, Moja ręka stworzy i obroni Moje Kró-
lestwo przed Zwodzicielem, którego panowanie będzie bardzo krótkie.
To jest punkt zwrotny w historii ludzkości, dzieci. Wkrótce to zrozumiecie. Do tego czasu każda sceptyczna
myśl którą będziecie mieć podczas czasu Ostrzeżenia zniknie, a wy otworzycie wasze serca na prawdę.
A teraz idź Moja córko w Pokoju i Miłości dla całej Ludzkości.
Jezus Chrystus Król Żydów

Przypis* nazwiska tych trzech światowych przywódców wiadome są wizjonerce, ale nie są upublicznione z powodu delikatności sprawy.
Dwóch z nich pochodzi z Bliskiego Wschodu, a jeden to przywódca z Zachodu. Ich nazwiska zostały przekazane prywatnie jednemu
przedstawicielowi mediów w celu późniejszej publikacji.

Ostatnie przesłanie dla tomu pt. „Ostrzeżenie”
Orędzie nr 50 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w sobotę, 19 lutego 2011, godz. 15:00

Moja ukochana córko, usiłujesz być posłuszna moim poleceniom, aby uświęcać swoją duszę i jest to Mi bar-
dzo miłe. Proszę, ofiaruj jedną pełną godzinę twojego dnia w ciszy dla Mnie i pozwól przyciągnąć się bli-
żej do Mojego Najświętszego Serca.
Poczujesz się o wiele silniejsza jeżeli tak uczynisz. Zacznij od dzisiaj spędzać ten czas w Moim towarzy-
stwie, tak abym oświetlił twe serce i przyniósł ci ulgę.
Dzisiaj pragnę odsłonić ci Moje życzenie, aby ludzie zaczęli podsumowywać swoje życie w przygotowa-
niu na Ostrzeżenie. Moja córko, ci którzy się nie przygotują, potrzebują wielu modlitw.
Ostrzeżenie, wielki dar zostanie teraz zaprezentowane światu. Wszyscy otrzymają szansę aby cieszyć się ra-
dością, kiedy poznają prawdę. Prawdę o Moim istnieniu. Módl się za wszystkich, Moje dziecko, aby mieli
odwagę szukać Mojego przebaczenia.
W końcu Moja córko, Moje dzieci zaczynają otwierać oczy. Uświadamiają sobie, że świat się zmienia.
Świat, który kiedyś znali przechodzi w inną fazę. Ta nowa faza prowadzi przez wiele etapów, zanim Moje
dzieci ostatecznie będą gotowe na Nowy Raj.
Pasożyty kusiciela będą uparcie walczyć, niestety aż do gorzkiego końca. Módl się za te biedne, zwiedzione
dusze, aby iskra światła przepłynęła przez ich serca, kiedy będą spotykać Moich oddanych naśladowców.
Moi naśladowcy otrzymują łaski, potrzebne do nawracania wszystkich dusz, zwiedzionych i skonfundo-
wanych przez szatana.

Proroctwa La Salette, Fatimy i Garabandal teraz się ujawniają
Wszystkie proroctwa, dane błogosławionym wizjonerom z La Salette, Fatimy i Garabandal teraz staną się
jawne dla wszystkich. Wszyscy wierzący, znający i akceptujący te proroctwa wiedzą, że teraz Ja, wasz Zba-
wiciel wzywam was do modlitwy za ludzkość. Otwórzcie wasze serca raz jeszcze na te nowe przesłania -
ostatnie proroctwa tego typu, dane Moim dzieciom zanim powrócę sądzić.
Wezwanie do wszystkich duchownych Kościołów
Wzywam was także, Moi poświęceni słudzy, wszystkich wyznań, którzy czcicie Mojego Przedwiecznego
Ojca, abyście posłuchali teraz. Nie pozwólcie, aby kusiciel poprzez swojego fałszywego proroka zwiódł
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was do uwierzenia kłamstwu, które będzie wkrótce głoszone w jego imię. To będzie bardzo ciężki okres dla
tych, którzy Mnie kochają, ponieważ będą bardzo skonfundowani.

Fałszywy prorok i antychryst
Obserwujcie uważnie fałszywego proroka, który będzie próbował prowadzić Mój Kościół, ponieważ nie
pochodzi on z Domu Mojego Przedwiecznego Ojca. Nie będzie taki na jakiego będzie wyglądał. Patrzcie
także na przyjaźń, jaką okaże antychrystowi, to będą dwaj najbardziej przebiegli naśladowcy szatana-prze-
brani w owcze skóry. Będą mieć moce, które będą wyglądać na cudowne, ale te moce będą szatańskie. Mu-
sicie być w łasce cały czas, aby bronić waszej wiary. Módlcie się za Moje święte sługi, którzy obojętni w
wierze wpadną w ramiona kusiciela. Przyciągnie ich do siebie, ponieważ ukaże im zachwyt, ekscytację, tak
zwaną miłość, która będzie ukierunkowana na niego i jego charyzmatyczny wygląd będzie trudny do od-
parcia. Jeżeli pójdziecie tą drogą, Moje święte sługi, to będziecie straceni na zawsze.
Możecie pytać, dlaczego te wydarzenia są tak trudne. Zapytacie, dlaczego Ja dopuszczam te rzeczy, aby się
wydarzyły. Z pewnością Jezus, w Swoim Miłosierdziu nie czyniłby takich przeszkód? Muszę je dopuścić,
ponieważ przez nie dokona się ostateczna bitwa pomiędzy Moim Przedwiecznym Ojcem a złym. Bez tej
ostatecznej konfrontacji szatan nie mógłby zostać ostatecznie strącony do czeluści piekielnych.
Uważajcie na to oszustwo. Nie pozwólcie zatracić się waszym duszom w ten sposób. Proście o łaski ro-
zeznania, abyście zobaczyli kim naprawdę jest fałszywy prorok. Demonem z głębi piekielnych, posłanym
aby wprowadzić w was zamieszanie. Bądźcie wdzięczni, że jesteście jego celem. Ponieważ przez wasze
oddanie Mnie będziecie poddani ostatecznemu testowi. Testowi waszej wiary. Nigdy więcej nie będziecie
musieli przechodzić takiej próby. Więc bądźcie przygotowani. Zwróćcie się do Mnie, wszyscy Moi święci
słudzy zanim nie jest za późno.
Wasz ukochany Zbawiciel Jezus Chrystus

Demokracja zniknie – Księża będą męczeni
Orędzie nr 51 z serii Ostrzeżenie. Otrzymane w czwartek, 3 marca 2011, o godz, 23:30

Droga córko, tego wieczoru przychodzę do ciebie z radością. Twoja nieobecność sprawiła Mi ból, ale wie-
działem, że nie długo się do Mnie zwrócisz.
Proszę słuchaj uważnie. Zdaję sobie sprawę, że jesteś zajęta sprawami codziennymi, jednak musisz zrozu-
mieć nagłą potrzebę tego orędzia. Przekazuję do was Moje słowo w najbardziej historycznej epoce od po-
czątku dziejów. Ponieważ w tym czasie świat doświadczy zmian, jakich ludzkość jeszcze nigdy nie
doświadczyła.
Przygotowujcie się teraz Moje dzieci, gdziekolwiek jesteście w świecie. Ponieważ w niedługim czasie każdy
z was doświadczy jednego z najbardziej cennych darów Mojego miłosierdzia. Moje Ostrzeżenie, które bę-
dzie wam dane spowoduje nawrócenia na całym świecie. Kiedy to nastąpi, po tym jak ziemia stanie w miej-
scu, Miłość poprzez akceptację prawdy rozszerzy się.
Sługom szatana trudno będzie bronić swoich grzesznych zachowań w obliczu miłości i światła, które będzie
jaśnieć w was. Jednak mimo, że to wielkie wydarzenie, które was zaskoczy, przyniesie wiele nawróceń, w
dalszym ciągu musicie się na nie przygotować.
Uznajcie, że to proroctwo się wypełni. Niewielu mu zaprzeczy zarówno w czasie jak i po tych wydarzeniach.
Jednak wielu nadal będzie się odwracać ode Mnie. Nastąpi Wielkie Prześladowanie.

Księża będą cierpieć
Moja armia umiłowanych wierzących powstanie odważnie i będzie bronić Mojej obecności. Lecz nawet ci,
których najmniej się spodziewacie, włączając w to przywódców Mojego Kościoła Chrześcijańskiego, sta-
nie po stronie Złego i jego sług. Będą zwodzeni z powodu słabej wiary. Zauważycie, że Moi święci wika-
riuszowie, Moi wierni słudzy, będą musieli bronić swojej wiary. Okrucieństwo jakie zostanie im okazane
będzie podobne do tego, którego Ja doświadczyłem od moich oprawców. Strzeżcie tego wszystkiego
wszyscy, którzy podążacie za Mną. Nie ulegajcie pokusie pójścia ścieżką zdrajców, nawet jeśli będziecie wy-
straszeni. Nigdy nie wierzcie ich fałszywym obietnicom. Bądźcie odważni. Módlcie się o siłę.
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Prześladowania nie potrwają długo
Przygotujcie się wierzący, ponieważ nawet wasi najbliżsi odwrócą się od wiary. Możecie poczuć się osa-
motnieni, wyśmiewani i publicznie ośmieszani. Ignorujcie ich zarzuty. Będę was prowadzić i strzec. Po-
nieważ ten czas nie potrwa długo. Największe cierpienie jakiego doświadczycie będzie z powodu ich
niewierności Mnie.

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

Powstaną nowi dyktatorzy
Nagłe zmiany w sytuacji na świecie, które do tej pory wydawały się tylko małym niepokojem teraz rozwiną
się w wojny. Wojny doprowadzą do braku żywności. Demokracja szybko osłabnie i pojawią się nikczemni
dyktatorzy. Jednak ci dyktatorzy, będą bardzo ostrożni w tym, jak ich postrzegają. Będą ujawniać się jako
pokojowi negocjatorzy i „zbawcy”. W zamian za dostarczenie jedzenia będą kontrolować wasze własności,
aby potem je przejąć. Będziecie musieli uzyskać pozwolenie, aby nakarmić wasze rodziny. Aby podróżo-
wać będziecie musieli posiadać specjalny identyfikator i przyjąć Znamię – Znamię Bestii. Uciekajcie Moje
dzieci. Ukrywajcie się, ponieważ to jeszcze nie wszystko. Będą wam narzucać jak się modlić, ponieważ nie
zwracają się do Boga. To, Moje dzieci, jest armia szatana, która chce uwięzić wasze dusze.
Wy, którzy wierzycie we Mnie bądźcie przygotowani. Natychmiast wracajcie do waszych kościołów. Módl-
cie się do Boga, Ojca Przedwiecznego. Zbierajcie się w grupach i módlcie się, módlcie, módlcie. Korzys-
tajcie teraz z sakramentu pojednania, aby kiedy będziecie świadkami Ostrzeżenia przyjąć z pokorą stan
waszej duszy. Nie będziecie mieli się czego bać. Módlcie się także za wasze rodziny i przyjaciół, wasze
dzieci, waszych sąsiadów. Każdy z nich musi być przygotowany. Wielu wtedy nawróci się, gdy doświad-
czą Mojej obecności. Tak wielu nie wytrzyma wstrząsu, gdy ujrzą jak bardzo Mnie obrażali. Inni zwyczaj-
nie pozostaną obojętni. Zegar tyka.

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

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

61



Wszyscy Chrześcijanie Żałujcie Teraz za Wasze Grzechy, Katolicy Módlcie się
za Papieża Benedykta

Orędzie nr 52. Ostrzeżenie. Otrzymano w sobotę, 5 marca, o godz. 10:00

Moja umiłowana córko, ponownie jesteśmy zjednoczeni. Przez ostatnie parę dni byłaś zajęta. Czy zauwa-
żyłaś siłę, jaką wam obojgu daję zarówno duchową jak i cielesną? To dlatego, że twoja praca tak bardzo mnie
cieszy. Jak będziesz dalej kontynuować publikowanie tych orędzi, proszę zachęcaj tylu ludzi ilu tylko znasz
by dążyli do tego bym wybaczył im grzechy i do ich pojednania ze Mną. Nie ma znaczenia jakiego wyzna-
nia Chrześcijańskiego są. Muszą okazać pokorę i poddać się Mi poprzez akt dążenia do odkupienia.
Ten prosty akt uczyni ich silniejszymi podczas wydarzenia, które nazywam Ostrzeżeniem. Wszyscy żałuj-
cie za grzechy jeżeli chcecie ocalić wasze dusze. Przygotujcie się na Ostrzeżenie natychmiast, ponieważ ci
z was, którzy nie są w stanie łaski uświęcającej, mogą tego nie przetrwać.
Moja ukochana córko, Chcę byś działała szybko i rozpowszechniała to słowo na całym świecie. Już ci tłu-
maczyłem, że muszą dotrzeć do jak największej ilości ludzi w jak najkrótszym odstępie czasu. Tak samo gdy
nadchodzi to wydarzenie, tak i wydarzenie zbliżające się w Świętym Watykanie.
Proś wszystkich, by modlili się za Mojego ukochanego Świętego Namiestnika, Papieża Benedykta, bo oto-
czony jest wrogami Mojego Przedwiecznego Ojca. Módl się za księży, którzy są niezachwiani w swojej
wierze we mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca.

Powstanie fałszywego proroka
Muszą się teraz bardzo mocno modlić, bo wszyscy ujrzą rezultat tego ataku na mojego Świętego Namiest-
nika. Módlcie się, módlcie się, módlcie się aby Fałszywy Prorok został zdemaskowany. Zwróćcie uwagę na
jego postępowanie. Na jego przyciągający uwagę program działania. Zwróćcie uwagę na sposób w jaki Moi
zagubieni Święci słudzy padną mu do stóp w podziwie. A potem słuchajcie uważnie tego, co ma wam do
powiedzenia. Jego pokora będzie fałszywa. Jego intencje będą szkodliwe, a miłość którą będzie promie-
niował, będzie miłością do siebie. Będzie uważany za innowacyjnego, dynamicznego– powiew świeżego po-
wietrza. Chociaż pełen będzie ambicji i energii, jego moc nie będzie pochodzić od Boga, Ojca
Przedwiecznego. Pochodzi ona od Szatana, od Złego.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Bo wy moje dzieci musicie stać na straży. Potrzebujecie bym was pro-
wadził teraz gdy te proroctwa są objawione światu. Bądźcie silni. Bądźcie wierni Mojemu nauczaniu. Módl-
cie się w grupach. Módlcie się Świętym Różańcem by chronić się od Złego.
Zapamiętajcie jedną rzecz. Moje nauczanie nigdy się nie zmienia. Jest takie samo jakie było zawsze. Jak już
mówiłem wcześniej, jeżeli odkryjecie że zostało zafałszowane, złagodzone, lub jak będzie w tym przypadku
zniekształcone w sposób, że będzie się ono wydawać wam dziwne lub niezgadzające się z moim naucza-
niem, odwróćcie się od tego i módlcie się o Moje prowadzenie.
Wasz Boski Zbawiciel Jezus Chrystus

Słowa pocieszenia w związku z tymi, którzy kwestionują te wiadomości
Orędzie nr 53 z serii Ostrzeżenie. Niedziela, 6 marca 2011, godz. 15:00

Bądź silna Moja Córko. Nie wolno ci się samej zadręczać, gdy czytasz komentarze w internecie, które do-
wodzą jak wiele nienawiści wiele Moich Dzieci czuje w stosunku do Mnie. Odrzucanie Mnie nie rozpoczęło
się i nie zakończyło z Moim Ukrzyżowaniem. Kontynuowane jest i dzisiaj, jako bezpośredni skutek niena-
wiści, którą poprzez Moje Dzieci rozprzestrzenia szatan. Będziesz cierpieć w Moje Imię tak samo, jak Moi
ukochani zwolennicy, którzy odważą się Mnie bronić. To nie jest nic nowego Moja ukochana Córko. Po pro-
stu to, co widzisz jest dla ciebie szokujące.
Nawet ci Moi wierni, którzy twierdzą, że we Mnie wierzą, będą uważać te przekazy za trudne do przyswo-
jenia. W czasie, gdy dowód zostanie ujawniony, wszyscy ci, którzy Mnie nienawidzą, dokonają ponownej
oceny swoich poglądów. Niektórzy będą płakać, gdy pokazana im będzie Słodycz Prawdy.
Inni jeszcze będą sprawdzać i kwestionować, ponieważ popełniać będą błąd, próbując dojść do swej decyzji
poprzez ludzkie rozumowanie.
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Idźcie teraz i módlcie się za wszystkich tych, którzy badają te przekazy. Mają rację, że to robią. Ci, którzy
podążają w Moje Imię, muszą zaakceptować, że będzie to dla nich stanowiło wyzwanie, i jest to słuszne.
Dlatego też wszystkie przekazy powinny być traktowane z ostrożnością.
Idźcie teraz w pokoju i miłości. I pamiętajcie, że Ja kocham wszystkie Moje Dzieci, także te wyznające nie-
nawiść do Mnie.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Sędzia całej ludzkości
Człowiek będzie ukarany w tym roku oczyszczenia

Orędzie nr 54 z serii Ostrzeżenie. Sobota, 11 marca 2011, 15:30

Moja ukochana córko, z powodu ludzkich grzechów dalej postępować będzie oczyszczenie, w czasie któ-
rego ludzkość cierpieć będzie poprzez wojnę, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, tsunami, fale upałów i
błotne lawiny. Tylko ci, którzy zwrócą się do Mnie, waszego Bożego Zbawiciela i do Waszego Stwórcy, Mo-
jego i Waszego Ojca, mogą być uratowani. Nigdy nie patrz na Mojego Ojca ze strachem. On kocha wszyst-
kie swoje dzieci, ale ukarze tych, którzy nie akceptują jego istnienia. Jego cierpliwość się kończy, gdyż
nadal pogłębia się zło, brak wiary i niemoralna miłość własna człowieka.
Mój Przedwieczny Ojciec, Bóg – Przyczyna i Stwórca wszystkiego, kocha wszystkie Swoje dzieci z czu-
łością, którą odczuwają rodzice wobec swoich dzieci. Jednak tak jak pełni odpowiedzialności rodzice trak-
tują i karają swoje dzieci, gdy popełniają one agresywne i niedopuszczalne czyny, tak teraz, w tym czasie,
gniew Mojego Ojca ukaże się na świecie. To jest moja córko, jak ci mówiłem, rok oczyszczenia.
Na całym świecie ludzie zrozumieją, że wydarzenia te nie są naturalnego pochodzenia. Są one efektem Bo-
skiej interwencji, aby ludzie w końcu zrozumieli prawdę Pisma Świętego. Módlcie się, módlcie się o na-
wrócenie.
Twój kochający Jezus Chrystus.

Trzęsienia ziemi w Europie i wojna światowa
Orędzie nr 55 z serii Ostrzeżenie. Piątek, 18 marca 2011, o północy.

Moja ukochana córko, przychodzę dziś wieczorem z wielką miłością, ażeby się z tobą skontaktować, gdyż
znam udręki, które przysparzają ci bólu. Cierpienie, które teraz poświęcasz innym duszom oznacza, że ina-
czej, gdybyś nie działała z taką radością, pozostałyby one w obliczu ciemności.
Moja córko, te przekazy są prawdziwe, ale powinnaś łączyć się ze Mną tylko podczas modlitwy lub po
modlitwie. To ważne, ponieważ oszust czasami usiłuje przeszkodzić, jeśli nie jesteś w cichej modlitwie ze
Mną.

Wojna światowa.
Moja córko, proroctwa, o których mówiłem są w trakcie procesu dokonywania. Mojemu ukochanemu przed-
stawicielowi w Watykanie nie pozostaje wiele czasu z powodu wydarzeń, które dzieją się. Ludzkość zoba-
czy wkrótce kolejne wydarzenia, włącznie z trzęsieniem ziemi w Europie, które wielu zszokuje; ale
oczyszczenie to przyczyni się do zjednoczenia ludzi, co będzie korzystne dla wszystkich. Nastąpią inne glo-
balne wydarzenia, włącznie z wybuchem wulkanu, podczas gdy wojna na Bliskim Wschodzie zaangażuje
inne nacje. Narody Zachodu sprowokują reakcję Rosji i Chin. Wszystko zakończy się wojną światową.
Modlitwa zmniejszy stopień rozmiaru tych zdarzeń.
Tymczasem wkrótce nastąpi Ostrzeżenie. Spowoduje ono nawrócenie. Nawrócenie, przez modlitwę, zła-
godzi zakres i skutki tych wydarzeń.
Cierpienie przyniesie pokorę – Pokora zbawi dusze. Moja córko, w ogromnej skali w jakiej świat doświad-
czy tych wstrząsających wydarzeń ci, którzy będą cierpieć, nabiorą pokory. Przez pokorę mogą być urato-
wani. Wszystko to jest konieczne, aby przygotować świat na Moje powtórne przyjście. Czas ten nie jest
odległy. Moja córko, to będzie wielki dzień chwały dla wierzących. O dniu tym pamiętaj przede wszystkim,
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ponieważ wszystkie wcześniejsze cierpienia, które zniosłaś w Moje Imię, będą zapomniane. Wszystkie pro-
roctwa przewidziane w Księdze Objawienia dokonują się teraz na świecie. Tych, którzy rozumieją znacze-
nie tych wydarzeń: proszę, proszę wyjaśnijcie innym, jak ważne i konieczne jest, aby prosić Boga o
przebaczenie, aby oczyścić swoje dusze.

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

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

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

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

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

Twój kochający Zbawiciel ludzkości, Jezus Chrystus, Sędzia sprawiedliwy
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Módlcie się za tych, którzy powodują ból
Orędzie nr 56 z serii Ostrzeżenie. Poniedziałek, 21 marca 2011, godz. 23:00

Moja ukochana Córko, dziś wieczór czujesz pokój, jakiego nie czułaś przez tak długi czas. Moja Córko, byłaś
dręczona przez oszusta, a poprzez Łaski, które ode Mnie uzyskałaś, nie odczuwasz już skutków tych ata-
ków.
Posłałem ci czystą duszę pełną Miłości, która pomoże poprowadzić ciebie. Będzie cię trzymać za rękę i
prowadzić do Mnie i Prawdy. Teraz rozumiesz Moja ukochana Córko, co to znaczy cierpieć w Moje Imię.
Teraz wiesz co to znaczy, być wyszydzanym w publicznych miejscach, wyśmiewanym za plecami, oska-
rżonym o złe czyny, których nie jest się winnym; a wszystko w Moje Imię. Ciesz się Moja Córko, gdyż
oznacza to, że teraz zbliżasz się do Jedności ze Mną. Modlitwa, jak już w końcu rozumiesz, utrzymywać cię
będzie w stanie łaski i pokoju.
Moja Córko, nie osądzaj tych, którzy powodują twój ból. Módl się za nich. Wybacz im. Ale ty już to zrobi-
łaś, czyż nie tak? Rozumiesz teraz Prawdę Mojej Nauki. Sprawię, że będziesz coraz silniejsza Moja Córko.
Nie bój się. Jak już mówiłem, oszust nigdy nie ukradnie twojej duszy. Trzymam cię w Moich Ramionach i
obiecuję, że gdybyś zbłądziła, zawsze przyciągnę cię do Mnie z powrotem.
Musisz teraz zdobywać siłę i odwagę, aby przekazywać Moje Boskie Orędzia dla ludzkości. Są one pilne.
Wiesz, co należy robić. Wołaj Mnie do swojego serca w każdej minucie dnia. Kocham Cię Moja dzielna,
droga Córko. Jestem dumny z ciebie za sposób, w jaki spokojnie bronisz Prawdy i nie odrzucasz tych Świę-
tych Przekazów. Ponieważ teraz znasz Prawdę.

Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Znaczenie i moc modlitwy
Orędzie nr 57 z serii Ostrzeżenie. Czwartek, 24 marca 2011, godz. 23:00

Moja ukochana córko, z dużą radością łączę się znowu tego wieczoru z tobą. Posiadasz teraz łaskę zdolno-
ści dokonywania oceny i jest dla ciebie jasne, w jaki sposób musisz podążać właściwą drogą.
W końcu, jesteś teraz wolna w jedności ze Mną. Wolna od wątpliwości, z czystym sumieniem, silniejsza niż
wcześniej i gotowa do ujawnienia światu Moich obietnic. Moje słowo uzmysłowi niezbędność i nagłość
potrzeby, aby być przygotowanym do otworzenia waszych serc w chwili, gdy wszystkim pokazane będą ich
grzechy. Przez fakt, że będziecie przygotowani i uprzedzeni, uratowanych zostać może dużo, dużo więcej
dusz. Im więcej będzie nawróceń, tym słabsze będzie prześladowanie, które potem nastąpi. Moja córko, nie
bądź nigdy zarozumiała, ale też nie powinnaś okazywać lęku przed przyszłymi wydarzeniami. Wszystko
przeminie, a zamiast tego nastanie wszędzie szczęśliwszy świat, w którym będzie więcej miłości.
Przekazy te są po to, aby po prostu przypomnieć wszystkim o istnieniu Boga. Powiedz wszędzie Moim lu-
dziom, że przekazy te są po prostu po to, aby wszystkim dzieciom Boga przypomnieć, że On istnieje. Muszą
sobie one także uświadomić, że dusze są najważniejszą częścią ich ludzkich oblicz. Ocalenie dusz ma za-
sadnicze znaczenie, jeśli mają uczestniczyć z innymi we wspaniałej przyszłości, która wszystkich czeka. Lu-
dzie muszą tylko zaledwie przypomnieć sobie o Dziesięciu Przykazaniach i z czcią je stosować. Wszystko
co muszą uczynić, to stosować się do Mojej nauki i przeżywać życie tak, jak Ja im to powiedziałem. Po-
wodem, dla których przekazuję proroctwa, jest udowodnienie moim ukochanym zwolennikom, że Boska in-
gerencja jest faktem. Mam nadzieję, że w ten sposób otworzą swe serca dla prawdy.

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

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

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

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

Ręka Mojego przedwiecznego Ojca spadnie teraz na ten niewdzięczny i zaślepiony świat
Orędzie nr 58 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w poniedziałek, 4 kwietnia 2011, godz. 19:00

Moja najukochańsza córko czas teraz nie jest po naszej stronie. Popychaj te Orędzia jak najdalej w teren jak
tylko możesz. Czas ostrzeżenia jest bardzo bliski. Powiedz Moim wiernym, aby z swojej wiary we Mnie po-
mogli nawracać niewierzących by przygotować ich do Ostrzeżenia.
Moja córko podczas ciągłego niedowierzania tym przekazom tracisz drogocenny czas.
Czas jest niedostępny dla moich umiłowanych dusz pragnących wybawienia. Grzech Moja córko jest nie-
okiełznany i rozprzestrzenia się jak wirus w każdym zakątku świata. Jest wszędzie. Dręczy on dobre dusze
jak również te, które są stracone dla Mnie. Grzech musi być powstrzymany. Modlitwa i rozpowszechnianie
Słowa Mojego pomoże. Powiedz Moim wiernym jak szatan zakaża ludzkość. Jest on nie tylko obecny w
światowym chaosie, ale również zakaża tych, którzy wierzą ze działają w imię sprawiedliwości.
Zbawiajcie dusze teraz odmawiając Koronkę do Mojego Miłosierdzia. Rozpowszechniajcie tą modlitwę w
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trybie pilnym. Symptom paniki, horroru, niepokoju, oraz zajadła nienawiść są rozpowszechniane w świe-
cie i głęboko odczuwane przeze Mnie Zbawiciela ludzkości ciągle wylewającego łzy za te stracone dusze.
Czyż ludzkość nie jest wstanie nie dostrzec nienawiści do siebie w każdym narożniku? Czyż oni nie wie-
dzą, że to jest szatan, zwodziciel w swoim działaniu? Podczas gdy piekielna nienawiść i chorobliwe okru-
cieństwo rozprzestrzeniają się jak dziki pożar, tak też ręka Mojego Ojca Przedwiecznego spadnie na ten
niewdzięczny i zaślepiony świat.

Bitwa wybawiania dusz rozpoczęła się.
Bitwa wybawiania dusz rozpoczęła się. Módlcie się gorąco za siebie i za wasze rodziny. Ponieważ wiele
niewinnych dusz zostanie objęta tym kataklizmem. Nie bójcie się, ponieważ wszyscy wierzący we Mnie
i Mojego Przedwiecznego Ojca będą zbawieni. Gdyby Mój Przedwieczny Ojciec nie interweniował teraz,to
ludzkość by wszczęła ludobójstwo na taką skalę, że ludzkość świata byłaby zmniejszona w znacznym stop-
niu.

Boże Miłosierdzie
Trwajcie przy swojej wierze wszyscy, bo bez wiary wasze cierpienia będą trudne do przetrwania. Chwalcie
Mojego Ojca za podarowanie Mi daru Bożego Miłosierdzia. Moje Miłosierdzie nie ma granic i to będzie udo-
wodnione wam wszystkim. Ten ocean czystej i nierozcieńczonej miłości zostanie wylany na wszystkie Moje
dzieci by pomóc wybawić je od nienawiści i zła, które są rozsiewane przez złego. Obmyjcie teraz wasze
dusze w Mojej Miłości, ponieważ czas jest bliski.
Pamiętajcie że kocham was wszystkich. Dar Mojego miłosierdzia jest dla wszystkich również dla tych z cięż-
kimi grzechami. Otrzymają oni szanse na skruchę. By pokonać szatana. By włączyć się do Mojego zawsze
Miłosiernego Królestwa, które przyjdzie.
Patrzcie w stronę Nieba. Pozwólcie Mi trzymać i objąć was.
Wasz kochający Zbawiciel, zawsze Miłosierny Sędzia
Jezus Chrystus

Nigdy nie osądzajcie innych religii lub seksualnych preferencji
Orędzie nr 59 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w środę, 6 kwietnia 2011

Moja ukochana córko udręka, w której trwasz jest, ponieważ zwodziciel nieustannie próbuje cię kusić abyś
porzuciła to Najświętsze dzieło. On rozdziera cię. Zaakceptuj to. Nigdy nie wątp Mojemu Najświętszemu
Słowu bez względu na to jak trudne może być dla ciebie. Będziesz wynagrodzona duchem pokoju, kiedy
prawdziwie Mi się poddasz. Powtarzaj Mi to codziennie. Podczas dnia proś Mnie o łaski bym napełniał cię
radością jak tylko zwodziciel cię zaatakuje. Trzymaj się mocno Moja córko. Nigdy się nie poddawaj. Uwol-
nij swoje myśli od zatłoczenia i skoncentruj się na Moich przesłaniach dla świata. Są one najważniejszymi
przesłaniami dla ludzkości dzisiaj. Są one instrukcjami danymi ludzkości raz jeszcze do odnalezienia praw-
dziwej drogi do Mnie.

Ludzie są zażenowani moimi naukami
Moi ludzie są teraz zagubieni. Są oni zażenowani Moimi naukami z powodu wielokrotnych sposobów tłu-
maczenia ich. Są rozmyte. Są zmieniane. Są przemieniane. Są wam zabrane. Moje dzieci potrzebują teraz
wskazówek po to by mogły szukać łask potrzebnym im by ponownie stać się mocnymi i lekkiego serca.
Może to być osiągnięte tylko poprzez modlitwę i przestrzeganie Mojej nauki.

Ja nie wykluczam nawet jednej duszy w świecie.
Te Moje dzieci, którzy się nawrócili wiedza to, że stali się bliżsi Mnie poprzez Sakramenty. Aczkolwiek po-
szukujące zagubione dzieci muszą rozpocząć od początku poprzez przypomnienie sobie Dziesięciu Przy-
kazań danych światu poprzez Mojżesza. Bardzo dużo Moich dzieci nie jest świadoma ich istnienia. Ja nie
wykluczam nawet jednej duszy w świecie niezależnie, jaka religię praktykują.
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Ostrzeżenie dla wierzących, którzy patrzą z góry na inne wyznania
Jeżeli Moi wyznawcy indywidualizują się lub się wywyższają kosztem tych, którzy nie są świadomi Mojej
nauki wtedy staja się takimi, jakimi byli Faryzeusze. Wstyd na tych, którzy uważają się ponad te dusze,
które potrzebują oświecenia. Wstyd na tych, którzy pomimo ze zdają sobie sprawę z prawdy szydzą tymi z
innych wyznań. Ci, którzy są wtajemniczeni w prawdzie i którzy korzystają z Najświętszych Sakramentów
myślą, że są lepsi w Moich oczach. Tak otrzymuję wielką pociechę i radość w Moim Sercu od tych wy-
znawców. Ale gdy potępiają lub osądzają innych z powodu ich wyznań wielce Mnie obrażają.
Moi wyznawcy otwórzcie swoje oczy na prawdę Mojej nauki na tym najprostszym poziomie. Nie sądźcie
innych. Nie patrzcie z góry na tych, o których przypuszczacie że są grzesznikami i którzy odrzucają Moje
nauki. Ponieważ w Moich oczach są równi wam pomimo, że wy otrzymaliście dar prawdy. Jest to Moim
wielkim strapieniem, gdy ci wierzący czynili to w dobrej myśli dyktując tym biednym zagubionym duszom,
w jaki sposób mają żyć. Czynicie to w zły sposób.

Nigdy nie mówcie tym o innych wyznaniach lub seksualnych preferencjach ze są straceni
Wywierając presję na Moje nauki w sposób, gdy mówicie tym, którzy nie są Moimi wyznawcami to, że oni
znikną lub doznają krzywdy przez rozwijanie ich złych kierunków, że będą się wydawać słabszymi niż
przedtem. Wielu się po prostu odwróci plecami do was. Co będzie waszą przegraną. Zamiast pouczeń oka-
zujcie pokorę. Nauczajcie przykładem. Nigdy nie zaśnieżajcie lub nie mówcie tym ludziom że są straceni
w Moich oczach. Ponieważ oni nie są.
Ja kocham każdą jedną duszę wszystkich religii. Wszystkich przekonań. Wszystkich wyznań. Wszystkich
orientacji seksualnych. Każdy jeden jest Moim drogim dzieckiem. Nikt nie jest lepszy niż drugi. Podczas
gdy grzech zawsze będzie — tu pamiętajcie, że wszyscy jesteście grzeszni — będzie zależeć indywidual-
nie od każdego z was, by podążać wedle Mojej nauki i rozpowszechniać Moje Słowo.
Obejmujcie się nawzajem. Miejcie miłosierdzie sobie nawzajem. Nie wykluczajcie nikogo nieodpowie-
dzialnie to czy są katolikami, lub innej chrześcijańskiej wiary, czy islamu, hinduizmu, judaizmu, buddyzmu
również tych nowych kultów, które się wynurzają, które nie wierzą w Boga Ojca Przedwiecznego. Módl-
cie się za nich. Uczcie ich znaczenia otwierania swego serca na prawdę. Nauczajcie przykładem. Rozpo-
wszechniajcie nawrócenia. Ale nigdy, przenigdy nie wymierzajcie osądów na innych lub próbujcie
różnicować siebie od tych, którzy nie rozumieją prawdy.
Nigdy nie przypuszczajcie, że otrzymaliście Łaski z Nieba, ponieważ jesteście zjednoczonymi ze Mną, że
jesteście lepsi niż wasi bracia czy siostry. Tak sprawiacie radość Mojemu Najświętszemu Sercu, ale musi-
cie postępować z innymi z miłością, a nie w dyktatorski sposób.

Nikt z was nie jest godny by sądzić innych
Zapamiętajcie tą lekcję, nikt z was nie jest godny by sądzić lub potępiać innych. Nikt z was nie posiada
mocy lub Boskiej wiedzy, by dokonywać moralnej oceny innych. Miejcie zawsze otwarty umysł i pamię-
tajcie ten dzień, w którym przypuszczaliście, że jesteście ważniejsi w Moich oczach niż ci, których poczy-
tywaliście, jako grzeszników będzie to dzień, kiedy staniecie się straceni dla Mnie.

Ja nie wyłączę żadnego wyznania z tych orędzi
Moje Słowo jest teraz dane ludzkości, jako dar. Każdemu z was z osobna. Nie będę koncentrował się po-
przez te orędzia tylko na jednej grupie gorliwych wyznawców. Wy, którzy znacie prawdę pozwólcie Mi
przypomnieć wam. Wszystkie Moje dzieci na całym świecie, a specjalnie ci najbardziej zatwardziali grzesz-
nicy i którzy nie wierzą w Mojego Przedwiecznego Ojca, Boga Stwórcę wszystkiego, są teraz priorytetem.
Będzie to zależne od was Moi wyznawcy, aby modlić się gorliwie i okazywać miłość tym, którzy są zaśle-
pieni. Ale róbcie to w sposób, w jaki was pouczam. Pamiętajcie ze w końcu kocham was wszystkich.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus
Król całej Ludzkości
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Miliony dusz zostanie uratowanych przez te przekazy
Orędzie nr 60 z serii Ostrzeżenie. Czwartek, 7 kwietnia 2011, godz. 22:00

Moja ukochana Córko, obdarzona zostałaś dziś darem Ducha Świętego wraz ze specjalnymi Boskimi Łas-
kami. Moja Córko, poddając swoją wolną wolę, wyruszasz teraz, by wykonywać Moją Najświętszą Wolę.
Uświadomisz sobie teraz znaczenie pełnego posłuszeństwa Mnie, w twoich myślach, słowach, działaniu, za-
chowaniu i postawie. Będziesz teraz podążać pod Moim przewodnictwem i poszukiwać go, zanim podej-
miesz wszelkie działania w Moim Imieniu.
W końcu jesteś gotowa, by realizować moje wskazówki. Musisz teraz poświęcić dla Mnie w modlitwie co
najmniej dwie godziny, co drugi dzień. Następnie musisz postępować zgodnie ze wskazówkami Najświęt-
szego duchowego Przewodnika, wysłanego do Ciebie z nieba. Przemówi do Ciebie tak, jak Ja go poinstru-
uję. Uczyń dokładnie to, co on mówi. Musisz zatroszczyć się, by komunikować się ze Mną codziennie,
gdyż mam ci dużo do powiedzenia.
Moja córko, słuchaj od tej pory tylko Mojego Głosu. Pisz tylko to, co otrzymasz ode Mnie. Nigdy nie su-
geruj się opiniami innych o tych Najświętszych orędziach. Są tylko jedne, Moje usta, które przekazują do
ciebie. Zaufaj Mi Moja Córko. Zaufaj Mi całkowicie. Nie poddawaj nigdy w wątpliwość tych przekazów,
ponieważ Ja Jestem tym, który z tobą mówi. Zawsze pamiętaj o tym. Teraz, ponieważ Mi zaufałaś, będziesz
znacznie silniejsza. Zapewniam cię, że teraz będziesz w stanie skuteczniej radzić sobie z atakami oszusta.
Poczuj w sobie pokój. Miłość do ciebie, Moja Córko, narasta w Moim Sercu, podczas gdy twoje oddanie i
miłość do Mnie, wypełnia cię i sprawia uczucie słabości. Ta potężna Miłość jest w całości czysta i nie można
jej porównać z niczym, czego kiedykolwiek wcześniej doświadczyłaś na tym świecie.
Niebo cieszy się z twej ostatecznej uległości. Teraz jednak musisz się przygotować, aby pomóc w uratowaniu
milionów dusz. Moja Córko, zadanie, o które cię proszę, jest ogromne w ludzkich kategoriach. Ty, Moja
Córko, będziesz dla świata posłańcem największego zakresu Mojego Świętego Słowa, by przygotować świat
na Moje Drugie Przyjście.
One, Moje drogie Dzieci, które kocham z głęboką pasją, będącą poza twoim pojmowaniem, muszą być
przyciągnięte z powrotem do Mego Najświętszego Serca, zanim będzie za późno. Od ciebie Moja Córko
oczekuję, że zaniesiesz Moje Słowo ludzkości. Nie jest to łatwe zadanie. Będziesz cierpieć z tego powodu,
ale musisz zrozumieć, że jest to teraz twój obowiązek wobec Mnie. Zostałaś powołana, aby zapewnić, że
poprzez Słowo z Moich Boskich ust, miliony dusz zostanie uratowanych od ognia piekielnego.
Komunikuj się teraz ze Mną odpowiednio. Będę prowadził cię cały czas. Pokój niech będzie z tobą, Moja
Córko. Mój Najświętszy Duch wypełnia teraz twą duszę. Jesteś pełna miłości, radości i gotowa do kolejnego
etapu tej Boskiej misji.
Wasz Zbawiciel Jezus Chrystus

Mój ból jest dzisiaj jeszcze większy, niż był podczas Mojego Ukrzyżowania
Orędzie nr 61 z serii Ostrzeżenie. Środa, 13 kwietnia 2011, godz. 23:00

Moja najmilsza Córko, płaczę dziś wieczór z wielkim smutkiem nad grzechami ludzkości, które narastają
z wielką intensywnością w czasie, gdy na świecie zbliża się moment upamiętnienia Mojej Pasji na krzyżu.
Mój ból jest jeszcze większy niż wtedy, gdy po raz pierwszy zostałem ukrzyżowany. Teraz ponownie prze-
żywam mękę, którą cierpiałem, ponieważ grzechy ludzkości przekłuwają Moje Serce jak miecz, który jest
dłuższy, ostrzejszy i bardziej bolesny.
Usłyszcie Moje prośby. Usłyszcie Moje wołanie. Wszyscy z was. Pocieszcie Mnie w tej głębokiej męce,
którą dziś cierpię. Codziennie muszę być świadkiem głębokiego smutku, bólu i tortur zadawanych czło-
wiekowi przez człowieka, przez ludzi dzieciom. Mordercy ci nie cierpią z tego powodu żadnych wyrzutów
sumienia, tak zakażone są ich ciemne dusze przez oszusta – szatana.
On nie ma litości dla nikogo z was, ponieważ nie ma duszy. Mimo to, ludzie jak zaślepieni ulegają bez-
myślnie jego pokusom. Tak niewolniczo pozwalają się wciągnąć do tej strasznej ciemności. Muszę polegać
na was, wierzących, że będziecie się mocno modlić, by ocalić te dusze.

69



Mój ból nasila się codziennie. Grzech nie jest postrzegany przez człowieka takim, jaki jest. Na najbardziej
podstawowym poziomie jest to miłość własna. W najgorszym wypadku jest to miłość do wszystkich rzeczy,
które wyrządzają szkodę innym – poprzez nieuczciwość, przemoc, nadużycia i zbrodnie. Dlaczego ludzie
zamykają oczy, gdy są świadkami okrucieństw? Ofiary są takimi samymi ludźmi, jak wy sami. Módlcie się
mocno za sprawców, ponieważ oni również są ofiarami. Oni, Moje Dzieci, zostali złapani w sidła przez
oszusta, choć jeszcze wielu nie akceptuje nawet, że on istnieje.

Teraz zbliża się czas, by Moje Słowo jeszcze raz, naprawdę słyszane było na ziemi.
Proszę, proszę wytłumaczcie wszystkim, że Moje Miłosierdzie widoczne będzie na ziemi teraz, podczas
nadchodzącego Mistycznego Wydarzenia. Ważne jest, aby powiedzieć tak wielu ludziom, jak tylko możliwe,
aby prosili Boga, Przedwiecznego Ojca, o przebaczenie dla każdego z was, za grzechy popełnione w prze-
szłości. Zróbcie to teraz – i to szybko. Ratujcie dusze swoje i innych. W czasie, gdy trwać będzie Nawró-
cenie, niektóre nieszczęśliwe dusze nie wytrzymają tego wstrząsu. Módlcie się, módlcie się, aby nie zginęły
w stanie grzechu śmiertelnego.
Proszę, przypomnijcie sobie Moją Pasję w czasie Wielkiego Postu przez rozważanie Ofiary, którą chętnie
poniosłem dla was wszystkich, byście mogli być uratowani. Zrozumcie, że Ostrzeżenie, Oświetlenie Su-
mienia jest Moim kolejnym Darem Miłosierdzia dla ludzkości.
Rozprzestrzeniajcie wszędzie Nawrócenie. Pomóżcie zwyciężyć oszusta modląc się do Miłosierdzia Bo-
żego o zbawienie dusz. Zaufajcie Mi teraz i przywróćcie Mnie do waszych serc. Zjednoczcie się razem dla
ocalenia ludzkości poprzez Miłość.

Wasz Boski Zbawiciel Jezus Chrystus Syn Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela i Stwórcy wszyst-
kich rzeczy.

Specjalne Łaski obiecane za wzywanie Jezusa przez zaledwie jeden dzień
Orędzie nr 62 z serii Ostrzeżenie. Czwartek, 14 kwietnia 2011, godz. 11.:00

Moja ukochana córko, dziękuje ci za poświęcanie większej ilości czasu na tą najświętszą pracę. Nadszedł
czas dla wszystkich, by otworzyli swoje serca dla Mnie na przynajmniej jeden dzień, aby pozwolić Mi na-
pełnić was specjalnymi łaskami. Te łaski będą teraz rozlane na tych, którzy zapomnieli, że Ja istnieję, pod-
czas gdy czas zbliża się do Wielkiego Piątku.
Czas potężnej Nowenny do Miłosierdzia Bożego się przybliża i wówczas będzie on użyty, by wypełnić
wasze dusze specjalnym darem ode Mnie. Czyń teraz jak nakazuje i módl się dziś do Mnie swoimi sło-
wami. Łaski, którymi was obdarzę nie tylko przybliżą was do Mojego Najświętszego Serca, ale napełnią was
także Duchem Świętym. Módlcie się Moją nowenną począwszy od Wielkiego Piątku i powierzcie tyle dusz
ile tylko zdołacie, a uratuję każdą z nich.
Tych z was, którzy upadają nawet po zawierzeniu się Mi, ponownie będę podnosił w górę. Nigdy nie oba-
wiajcie się zwrócić do Mnie jeśli zbłądzicie. Nigdy nie opuszczę tych, którzy będą do mnie powracać. Jako
że jesteście grzesznikami, jesteście narażeni na upadki. Nigdy się nie obawiajcie, stoję obok każdego z was
gotowy, by was za każdym razem objąć. Grzech może zostać wybaczony. Nigdy nie czujcie się przytło-
czeni winą za grzech jeśli musicie się do Mnie zwrócić, by prosić o przebaczenie. Ja zawsze jestem dla was.
Moje dzieci, wykorzystajcie Święty Tydzień, by przypomnieć sobie wszystkie ofiary jakie poniosłem dla
grzeszników. Moja litość jest nadal silna. Nigdy się nie zmniejszyła względem dusz. Nawet tych, których
grzechy ciężko Mnie obrażają. Jeśli dusza szuka przebaczenia, wtedy jej grzech będzie odpuszczony. Moja
nowenna do Miłosierdzia Bożego zaszczepi najpotężniejsze łaski wówczas, gdy będzie odmawiana po-
cząwszy od Wielkiego Piątku, a kończąc na Święcie Bożego Miłosierdzia dziewięć dni później. Odmawia-
jąc ją nie tylko ocalicie swoje własne dusze, ale także miliony innych. Zróbcie to dla Mnie.

Wasz zawsze kochający i wierny Boski Zbawiciel

70



Jestem obecny w Eucharystii pomimo błędnej interpretacji Mojej Obietnicy
Orędzie nr 63 z serii Ostrzeżenie. Czwartek, 14 kwietnia 2011

Moja umiłowana córko nie obawiaj się, robisz postępy w tym jak znajdujesz czas na modlitwę do Mnie.
Teraz ważne jest by człowiek zrozumiał, że aby zbliżyć się do Mojego Serca musi on zrozumieć potrzebę
przyjęcia sakramentu Najświętszej Eucharystii.
Wielu ludzi, w tym także inne grupy chrześcijan zaprzeczają Mojej rzeczywistej obecności w Eucharystii.
Czemu zdecydowali zaprzeczyć obietnicom, które złożyłem podczas Mojej ostatniej wieczerzy, gdzie obie-
całem, że dam Moje ciało i krew jako pokarm i pożywienie dla waszych dusz jest niejasne. Jest jednak
pewne, że cud Świętej Eucharystii, obecny we wszystkich tabernakulach świata istnieje dziś i jest po to, by
wypełnić wasze biedne, niedożywione i puste dusze Moją obecnością. Ta obecność wzmocni was i sprawi,
że gdyby zdarzyło wam się Mnie nie przyjmować po tym, jak już do tego przywykniecie, będziecie czuć się
zagubieni.
Wielu chrześcijan ignoruje jedną z najbardziej fundamentalnych obietnic jaką uczyniłem podczas Mego
Ukrzyżowania, że będę obecny w chlebie i winie oraz zostawię trwały ślad, by pomagać karmić dusze. Zbyt
dużo ludzkiego rozumowania spowodowało, że zostałem odrzucony nawet przez dobrych chrześcijan. Ci
sami chrześcijanie nie mogą przyjąć Świętej Eucharystii w jej prawdziwej formie. Najświętsza Eucharys-
tia została wam wszystkim dana jako wielki dar dla waszego odkupienia i zbawienia. Odrzucenie faktu, że
Ja jestem obecny powoduje utracenie specjalnych łask, które są częścią układu, by przyprowadzić Mnie
nawet bliżej waszych serc. Pamiętajcie, że gdy umarłem za was było to po to, by pokierować was w kierunku
życia wiecznego i zbawienia. Przyjmijcie Mnie jak żywą obecność, a wasze dusze rozjaśnią się w sposób
jaki nie wydawał wam się możliwy. Powróćcie do przyjmowania Mojego Ciała i Krwi. Pozwólcie Mi usu-
nąć wasze wątpliwości. Jest to jeden z największych błędów, jakie chrześcijanie uczynili poprzez odmó-
wienie Mi wejścia w ten sposób do ich dusz. To bardzo obraża Mojego Przedwiecznego Ojca z powodu
ofiary dokonanej, by was ocalić. Pozwólcie Mi wnieść światło i posilenie w wasze życia. Będziecie bardziej
skłonni by zaakceptować prawdę Mojego nauczania, po tym jak Ostrzeżenie już nastąpi.
Pamiętajcie co obiecałem podczas Mojej ostatniej wieczerzy, że gdy weźmiecie chleb i wino, staną się one
dla was Moim Ciałem i Moją Krwią. Każda inna interpretacja została wykrzywiona przez ludzką logikę i
rozumowanie. Teraz zrozumcie i zaakceptujcie prawdę.
Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

Jak możecie zapewnić, aby wasze rodziny i przyjaciele mogli osiągnąć Niebo?
Orędzie nr 64 z serii Ostrzeżenie. Piątek, 15 kwietnia 2011, godz. 15:30

Moja ukochana córko, cieszę się, gdyż podczas Wielkiego Tygodnia tak wielu Moich dobrych i wiernych
wyznawców zjednoczy się, aby oddać hołd Ofierze, którą złożyłem dla was wszystkich. Ofiara, którą zło-
żyłbym chętnie ponownie, także po to, aby uratować pojedynczo każdego z was. Moja miłość jest głęboka
dla każdego z osobna na świecie, dla wszystkiego, co zostało utworzone ze Świętej Woli Boga, Wiecznego
Ojca, Stwórcy ludzkości. Wszyscy macie szczególne miejsce w Moim Sercu, nawet ci z was, którzy Mnie
nie znają.
Gdyby obiecane wam było życie na tej ziemi, które oferowałoby wam bogactwo i szczęście, wówczas wielu
z was skorzystałoby z okazji. Tak koniecznie pragniecie zaspokoić pragnienia ciała. Gdyby proponowany
był raj w niebie, trudno byłoby to sobie wyobrazić. Rozumiem to, gdyż obojętna dusza musiałaby mieć
wielką wyobraźnię, aby przedstawić sobie to piękne miejsce.
Zawsze istnieć będzie dążenie, aby przedstawić sobie tą Wspaniałość. Jedyne dusze, które to potrafią, to te
z silną wiarą w istnienie Boga.
Jedynym sposobem, aby naprawdę zrozumieć Klejnot, który oczekuje na każdego z was, jest wzmocnienie
waszej wiary.
Jedyną drogą osiągnięcia tego jest usilna modlitwa, aby dostrzec Prawdę, Światło i Piękno, oczekujące tych
wszystkich, którzy czczą Boga Ojca Wszechmogącego.
Wierzący – musicie modlić się za swoich przyjaciół, małżonków, krewnych, rodziców, braci, siostry i dzieci,
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którzy mają mało zaufania. Moja Koronka do Miłosierdzia Bożego będzie ratować ich dusze, jeśli będzie-
cie odmawiać Ją w ich intencji.
To jest teraz Moja Obietnica dla was.
Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

Doświadczenie podczas Ostrzeżenia i modlitwy o natychmiastowe przebaczenie
Orędzie nr 65 z serii Ostrzeżenie. Sobota, 16 kwietnia 2011, godz. 10:00

Moja ukochana córko pospiesz się, aby wiedza o Moich przekazach rozprzestrzeniała się szybko, gdyż
Ostrzeżenie na całym świecie jest już bardzo, bardzo blisko. Powiedz tym duszom, które wzbraniają się
przed modlitwą, aby porzuciły swą dumę i urazy, i zwróciły się teraz do Mnie z prośbą o przebaczenie. Mu-
sicie mieć świadomość, że wiele, wiele dusz nie przeżyje tego wkrótce mającego nastąpić Wydarzenia.
Wiele z tych dusz jest po prostu za słabych i chociaż skłonne są uwierzyć w Boga, Przedwiecznego Ojca,
myślą, że wystarczy, jeżeli ku duchowej wierze zwrócą się kiedyś potem, w pewnym momencie przyszło-
ści. Wówczas będzie już na to za późno. Powiedz ludziom na całym świecie, że Ostrzeżenie odbędzie się w
celu ich uratowania. Wielu będzie żałować w czasie tego mistycznego doświadczenia. Poczują piekące uczu-
cie, podobne do doświadczenia dusz w czyśćcu. Da im to przedsmak tego, czego doświadczają i przez co
muszą przejść nie w pełni czyste dusze, zanim będą mogły zobaczyć Chwalebne Światło nieba. Prosta ak-
ceptacja, że to Wydarzenie może mieć miejsce, pomoże im je przeżyć. Zwróćcie się do Mnie i mówcie:

„Proszę prowadź mnie do światła i dobroci Twojego Wielkiego Miłosierdzia i przebacz mi moje grze-
chy”, a przebaczę wam natychmiast. Zaraz po Ostrzeżeniu doświadczycie w waszych duszach uczucia głę-
bokiego pokoju i radości.

Młodzież uważa za zbędne, aby się modlić.
Wielu ludzi w dzisiejszym świecie wzbrania się przed modlitwą. W szczególności, wielu młodych ludzi
uważa modlenie się za coś niestosownego i przestarzałego. Uważają błędnie, że jeśli tylko wierzą w Boga,
to modlitwa wcale nie jest konieczna. Nie jest to prawdą. Modlitwa jest niezbędna, aby wejść do raju, któ-
rego tak silnie pragnąć będziecie po śmierci. Jeśli pozostaniecie w grzechu, nie zaznacie smaku tego wspa-
niałego święta. Tak samo jak ci z was, którzy chcąc zachować kondycję fizyczną, starannie uważają na to,
co jedzą i pielęgnują swe ciało, tak w podobny sposób muszą przygotowywać swą duszę. Jeśli nie zwraca-
cie dokładnie uwagi na stan swojej duszy, stanie się ona słaba i zabraknie jej duchowego pożywienia, któ-
rego potrzebuje dla zapewnienia doskonałej formy.
Modlitwa o nawrócenie innych. Ze względu na słabość wiary wśród wielu wiernych na świecie, na tych, któ-
rych wiara jest silna, spoczywa teraz ogromna odpowiedzialność. Musicie modlić się o nawrócenie innych
następującymi słowami:

„O Jezu, proszę Cię pilnie przez Twoje Boskie Miłosierdzie, okryj te dusze oziębłe Twą Drogocenną
Krwią tak, aby mogły się nawrócić”.

Zmówcie tą krótką modlitwę za tych, których uważacie za najbardziej jej potrzebujących. Dzieci, nie za-
pominajcie o Mojej wspaniałej Obietnicy: Na końcu Ja zatriumfuję. Szatan zwodziciel nie jest w sta-
nie przetrwać. Proszę, pozwólcie Mi ochronić was i zabrać ze sobą. Nie oddawajcie waszych dusz
szatanowi. Kocham was wszystkich. Proście Mnie wytrwale każdego dnia o wzmocnienie waszej wiary.

Wasz Boski Zbawiciel, Król Miłosierdzia i Współczucia

Jezus Chrystus
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Obudźcie się dla Prawdy, zanim będzie za późno
Orędzie nr 66 z serii Ostrzeżenie. Piątek, 15 kwietnia 2011, godz. 22:00

Moja ukochana córko, musisz powiedzieć światu, że Moja Święta Wola musi być przestrzegana, jeżeli ludz-
kość pragnie Wiecznego Życia. Świat ten, chociaż ma wiele do zaoferowania, nigdy nie zaspokoi waszego
głodu. Gdyby nie było grzechów waszych pierwszych rodziców, Adama i Ewy, byłoby dla was możliwe, aby
żyć w wiecznym szczęściu, bez przeszkód na drodze. Ponieważ Zwodziciel jest wszędzie, nie pozwoli, aby
ktokolwiek z was zaplanował swoje życie ukierunkowane na Mnie.
Sprytny Kłamca będzie się ciągle starał sprawić, przy pomocy różnych środków pokusy, abyście wpadali
w grzechy. Jednak będzie to dla niego bardzo trudne, gdy znajdziecie się w stanie Łaski, osiągniętym po-
przez Spowiedź i Święte Sakramenty.
Szczególnie skuteczny przeciwko szatanowi jest Różaniec, ze względu na Moc, która dana była od Boga,
Wiecznego Ojca, Mojej Matce, Świętej Dziewicy. Posiada Ona ogromną władzę nad oszustem. Jest on
wobec Niej bezsilny – i on o tym wie. Gdy pozwolicie Mojej Świętej Matce, aby prowadziła was do Łaski,
wtedy może Ona w waszym imieniu interweniować, a wówczas będziecie odporni na wpływy szatana.

Gdy ludzie dziś, na tej ziemi, dążą do szczęścia i pokoju, to poszukują jakiejś tajemnej formuły.
Tracą przez to czas, by w swoim życiu zdobyć tajemnicę szczęścia, materialnych korzyści i pokoju. Wy-
myślają nowe sposoby, idee, które wszystkie pobudzane są poprzez plany stania się bogatymi. Niezależnie
od wszystkich przedstawianych argumentów, z których większość opiera się na sterowanym psychologicz-
nie idealizmie, po prostu jest niemożliwe, abyście osiągnęli pokój i radość w waszym życiu, jeżeli nie uwie-
rzycie w Boga, Wiecznego Ojca.
On jest Jedynym Ofiarodawcą życia. Jeśli nie zbliżycie się do Niego, pozostaniecie duchowo pustymi.
Tym z was, którzy spędzają wiele czasu próbując zaprzeczyć Mojemu istnieniu, mówię: Marnujecie wasz
czas ścigając złudzenia, które się nigdy nie potwierdzą. Wasz zawzięty sprzeciw dla uznania waszego
Stwórcy, Najwyższej Istoty, która stworzyła ten świat, zaprowadzi was do otchłani wiecznej ciemności.
Wielu ludzi jak wy, którzy w swoim życiu niezwykle długo zaprzeczali egzystencji Boga poprzez roz-
przestrzenianie kłamstwa, że takiej Istoty jak Bóg Ojciec w ogóle nie mogło być, znajduje się teraz, niestety
z własnego wyboru, w głębinach piekieł. Nie pozwólcie, by tak się stało z waszymi duszami, w piekle, gdzie
tych, którzy tam trafiają cierpienie pali tak, jakby dotykało jeszcze żywych ciał.
Szatan śmieje się z waszej ignorancji. Gdy zaprzeczacie Bogu, zaprzeczacie też waszemu prawu do Wiecz-
nego Szczęścia. Jest to, to samo wieczne szczęście, którego nieustannie szukacie na tym świecie. Ale ono
nie może być zdobyte na Ziemi. Nie przeżywajcie nigdy swojego ziemskiego życia tak, jak gdyby to była
jedyna część cyklu waszego istnienia, gdyż tak nie jest.
Wasza właściwa ojczyzna znajduje się w Raju ze Mną.
Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

Nawet małe grupy modlących się o Miłosierdzie Boże mogą uratować miliony
Orędzie nr 67 z serii Ostrzeżenie. Sobota, 16 kwietnia 2011, 22:45

Moja ukochana córko, Ostrzeżenie jest już blisko i nastąpi szybko, w jednym momencie. Bieg wydarzeń za-
trzyma się dla wszystkich, gdy zobaczą Moje wielkie Miłosierdzie. Módlcie się przede wszystkim za tych
wszystkich, którzy znajdują się w stanie grzechu śmiertelnego. Oni potrzebują waszych modlitw, ponieważ
wielu umrze z szoku, gdy zobaczą – tak, jak byłoby to widziane Moimi oczami – odrazę grzesznych okrop-
ności, których się dopuścili. Poprzez modlitwę różańcową o Miłosierdzie Boże mogą zostać uratowane mi-
liony, nawet jeśli czyni to tylko mała grupa wrażliwych wiernych.
Moja córko, nie podam ci daty tego wielkiego Wydarzenia. Bądź jednak pewna, że dla świata czas ten już
nadszedł. Tak jak nieprzerwanie rośnie zło na całym świecie, tak wszędzie także opadnie teraz ręka Mojego
Ojca. On nie ustąpi i nie dopuści, aby źli grzesznicy w stowarzyszeniu z szatanem nadal zarażali lub nisz-
czyli Moje Dzieci. Hańba tym wszystkim, mającym obsesję na własnym punkcie grzesznikom, których
nadal kocham mimo, że splamili się złymi czynami. Proszę cię, módl się teraz za odpuszczenie ich grzechów.
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Tak jak teraz nastąpi Ostrzeżenie, tak będą także dotykać ludzkość ekologiczne katastrofy. Moje Dzieci,
modlitwa jest teraz waszą jedyną bronią dla uratowania siebie i ludzkości przed ogniem piekła. Jak tylko
przeminie Ostrzeżenie zapanuje pokój i radość. Potem Nowy Światowy Sojusz rozpocznie prześladowa-
nia. Ich siła zostanie osłabiona, jeżeli wystarczająca ilość wiernych będzie się intensywnie modlić i roz-
przestrzeniać nawrócenie. Nie bójcie się. Moi ukochani wyznawcy, będziecie ściśle współpracować ze sobą,
aby modlić się za zbawienie ludzkości. W ten sposób uratujecie miliony dusz.
Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

Nowy Porządek Świata – Plan kontroli waszych pieniędzy i waszej żywności
Orędzie nr 68 z serii Ostrzeżenie. Niedziela, 17 kwietnia 2011, godz. 09:00

Moja ukochana córko, na całym świecie nastąpi teraz seria ekologicznych katastrof. Wystąpią one w nie-
zwykłych i nieoczekiwanych miejscach i będą tragiczne w swej intensywności. Wpłynęło na to grzeszne za-
chowanie ludzi. Odprawiajcie pokutę i nie zapominajcie, że te klimatyczne katastrofy mają obudzić was z
waszego zaślepienia i waszego braku wiary. Mają one również na celu zmniejszenie wpływu złej Grupy
światowych sojuszy i ich złowrogich działań. Grupy te, które można nazwać Nowym Światowym Rządem
w stanie przyczajenia, planują teraz ujawnienie się pod przewodnictwem Antychrysta. Te same Grupy spo-
wodowały upadek systemu bankowego, a teraz będą wszędzie niszczyć waluty tak, aby przejąć nad wami
kontrolę. Moja córko, gdy przekazywałem ci tą wiadomość przed kilkoma miesiącami, wydawała ci się
dziwna, ale jednak zapisałaś, co powiedziałem. Ten podły, zły plan węży, wyznawców szatana, opracowy-
wany był już od długiego czasu. Niektóre z ich wyrafinowanych planów są już ujawnione, ale wielu ludzi
wierzy, że świat przeżywa po prostu kolejny kryzys finansowy. Obudźcie się teraz wszyscy. Rozejrzyjcie się
dokoła i przekonajcie się sami. Przestańcie próbować tłumaczyć, że świat jest tylko pogrążony w bólach de-
presji spowodowanej dekoniunkturą w gospodarce, bo nie jest to prawdą. Przez jedną globalną walutę oraz
nadmierne zadłużenie waszego kraju, ludzie ci będą w stanie kontrolować każdego z was. Żaden kraj nie wy-
mknie się z ich szponów. Pamiętajcie o Moich słowach: wasze pieniądze będą bezwartościowe. Wasz do-
stęp do żywności oraz innych artykułów pierwszej potrzeby stanie się możliwy poprzez oznakowanie, o
którym mówiłem.

Proszę, proszę nie akceptujcie tego znaku, bo będziecie wówczas dla Mnie straceni.
Znak ten zabije was, nie tylko fizycznie, ale również duchowo. Pozostańcie poza jego wpływem.
Jeśli chcecie uniknąć tego znaku, znaku zwierzęcia, rozpocznijcie już teraz planowanie zapasu żywności,
okryć, świec i wody. On, Antychryst, który poprowadzi ten Nowy Światowy Rząd, wierzy, że skradnie ludz-
kości dusze; ale nie dokona tego. Tak jak wielu wpadnie pod jego wpływ, tak samo również Moi wyznawcy
pozostaną nieugięci i dotrzymają wierności Mnie, waszemu Boskiemu Zbawicielowi.

Wy wszyscy, którzy te proroctwa traktujecie z pogardą i drwiną, posłuchajcie teraz:
Jeżeli dostaniecie się pod wpływ tej Światowej Mocy, będziecie straceni. Będziecie potrzebować silnej
Wiary, aby przeżyć. Ja odpowiem na modlitwy, które będziecie odmawiać. Będę was chronił w ten straszny
czas na ziemi. Przygotujcie się teraz do spotkań w grupach, w których w spokoju i tajemnicy będziecie
mogli się modlić.
Ten Nowy Porządek Świata zaistnieje także w ich modłach, w ich własnych, ohydnych świątyniach. Świą-
tynie te istnieją wszędzie, chociaż budowane były potajemnie. Obdarowują tam swego idola szatana ofia-
rami i oddają mu pokłon. Kulty te zataczać będą szerokie kręgi i wszystkie mają ten sam szalony cel –
zapanowanie nad ludzkością. Uczynią to przez próbę przejęcia kontroli nad waszą walutą, waszą żywnością
i waszą energią. Walczcie z nimi najlepszą z dostępnych wam metod, poprzez modlitwę i szerzenie nawró-
cenia. Módlcie się także za tych zaślepionych ludzi, którym obiecane zostały wielkie bogactwa, technolo-
gie, przedłużenie życia i inne cuda. Jak bardzo są w błędzie. W rzeczywistości zostali oszukani. Gdy odkryją
prawdę, będzie to już za późno, gdyż strąceni będą na dno przepaści.
Módlcie się wszyscy, odmawiajcie codziennie koronkę do Miłosierdzia Bożego i Modlitwę Różańcową,
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tak często jak jest to możliwe, aby złagodzić skutki tego podstępnego i demonicznego planu. Módlcie się
także za te dusze, które stracone zostaną przez karzącą rękę Boga Ojca w mających nastąpić globalnych ka-
tastrofach ekologicznych. One potrzebują waszych modlitw.
Proszę usłuchajcie Mojego apelu o modlitwy, a będą one wysłuchane.
Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus.

Gniew Boży spadnie na Nowy Porządek Świata
Orędzie nr 69 z serii Ostrzeżenie. Niedziela, 17 kwietnia 2011, godz.19:00

Moja ukochana córko, muszę powiedzieć ci z wielkim smutkiem, że mające nastąpić ekologiczne katastrofy
przyniosą ogromne śmiertelne żniwo w Azji i Europie, w Rosji i Stanach Zjednoczonych.
Gniew Boży Mojego Przedwiecznego Ojca, spadnie szybko na ten Globalny Pakt, który dla własnej ko-
rzyści, w tajemnicy planuje konspiracyjne organizacje, mające przynieść śmierć dla reszty świata.
Są one odpowiedzialne za tworzenie dobrobytu, rozwój rolnictwa i nowe technologie, które mogłyby was
olśnić, gdyby nie były tak diaboliczne w swoich celach. Osoby te, z każdego kraju świata, są bogate, potężne,
utalentowane i kontrolują banki, wojsko, światowe organizacje humanitarne, policję, rządy, dostawców
energii oraz media. Nikt z was nie uniknie ich szponów, jeśli nie powiem wam jak to uczynić.
Modlitwa, a przede wszystkim Koronka do Miłosierdzia Bożego, rozprzestrzeniać będzie nawrócenie, a
przez Modlitwę Różańcową osłabiona zostanie praca tych złowrogich pasożytów, których idolem jest sza-
tan. Interesujące jest, że wielu z tych schwytanych w zdradliwą sieć fanatyków wierzy, że są jedynie am-
bitni w swoim naturalnym pragnieniu osiągnięcia bogactwa i w ogóle nie mają religijnych przekonań. To,
czego nie wiedzą jest, że zostali oszukani przez szatana, który codziennie wywiera na nich wpływ, na ich
myśli, życzenia, słowa i czyny. Jak bardzo są zaślepieni! Wszędzie tam, gdzie są zgromadzeni, spadnie
gniew Boży ze straszną siłą. To już się dzieje. Zostaną powstrzymani, ale proces ten potrwa przez pewien
czas. Nie nastąpi ich całkowite zatrzymanie, ale osłabione zostaną okropne skutki, jakie w przeciwnym
razie miałyby ich działania.
Przenajświętsza Trójca jest już aktywna w komunikacji z wybranymi duszami na całym świecie. Wierzący
ludzie już to zauważyli. Kto nie wierzy w Boga Ojca, ten myśli, że ma do czynienia tylko ze zwolennikami
teorii zagłady świata. Mimo, że rzeczywiście wiele osób na świecie może przedstawiać dziś fałszywe twier-
dzenia, nie ignorujcie ich proszę, nie wysłuchawszy wcześniej, co mają do powiedzenia.
Módlcie się zawsze o przewodnictwo w tych trudnych i pogmatwanych czasach. Koncentrujcie w każdej
chwili swoją uwagę na Mnie, waszym Boskim Zbawicielu.
Będę trzymać wasze ręce i pomogę wam ominąć pokusy. Wielu ludzi wpadnie w panikę, gdy zobaczą, jak
sprawdzają się te przepowiednie i w wielu przypadkach sparaliżuje ich strach. Nie muszą się jednak oba-
wiać, gdyż okres ten będzie trwał krótko. Potem nastanie nowe Niebo i nowa Ziemia, gdzie wszyscy będą
żyć długo, szczęśliwie i w pokoju, w jedności ze Mną. Im więcej ludzi nawróci się i będzie prosić Boga Ojca
o przewodnictwo, tym słabsze będą skutki złowrogiego panowania zaplanowanego przez Nowy Porządek
Świata.
Idźcie teraz w pokoju. Módlcie się, aby wzmocniła się wasza wiara we Mnie.
Wasz Miłosierny Zbawiciel i Sprawiedliwy Sędzia, Jezus Chrystus.

Seksualna niemoralność doprowadzi was do piekła
Orędzie nr 70 z serii Ostrzeżenie. Poniedziałek, 19 kwietnia 2011, godz. 23:50

Moja córko, chociaż świat różnie się podzielił – na tych, którzy przeżywają proste i uporządkowane życie,
niektórzy w bogactwie i pokoju; na tych, którzy są dotknięci przez ubóstwo i choroby lub są ofiarami wojny,
oraz tych u władzy – wszyscy, ze zdumieniem, będą świadkami dokładnie tych samych nadchodzących wy-
darzeń.
Wielu zobaczy w katastrofach ekologicznych rękę Boga. Inni będą mówili, że są one znakiem końca cza-
sów, podczas gdy inni powiedzą, że to wszystko ma do czynienia z globalnym ociepleniem. Ale co jest naj-
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ważniejsze teraz, w tej chwili, jest zrozumieć to:

Grzech, gdy eskaluje do niespotykanych wcześniej poziomów, w każdym razie spowoduje zniszczenie w wa-
szym uporządkowanym życiu. Kiedy jednak nasila się do obecnego poziomu, którego doświadczają i są
świadkami wszyscy w dzisiejszym świecie, to możecie mieć pewność, że takie katastrofy są dziełem ręki
Boga.
Bóg, Przedwieczny Ojciec, już reagował i działał w ten sposób. Teraz, ponieważ przybliża się czas znisz-
czenia szatana i jego zwolenników, uwolnione zostaną przez Boga, w Jego Miłosierdziu, dalsze ekologiczne
niepokoje. Zrobi to, aby zapobiegać szatanowi i jego wszystkim skorumpowanym ludzkim kukiełkom, które
ślinią się na widok bogactw i chwały, obiecanych im przez jego psychologiczne moce.
Szatan wpaja złe myśli i czyny w dusze wystarczająco słabe, by odsłoniły się dla jego zaborczej mocy. Lu-
dzie tacy mają wspólne cechy. Są egocentryczni, opętani ziemskimi ambicjami i bogactwem, i są uzależnieni
od seksualnych zboczeń i siły. Wszyscy znajdą się w piekle, jeśli nadal kontynuować będą wielbienie an-
tychrysta, który właśnie ma się dać poznać całemu światu.
Wielu nieświadomych ludzi nie wierzy w szatana, antychrysta lub w ogóle w Boga, Wszechmogącego Ojca.
Przymykają więc oko. Mimo to, zastanawiają się dlaczego upadło całe społeczeństwo, w którym żyją. Nie
rozumieją zatrważającej prędkości rozpadu tradycyjnej rodziny. Kładą to na karb bolączek współczesnego
społeczeństwa. Czego nie wiedzą, to fakt, że rodzina jest priorytetowym celem szatana. Jest tak, ponieważ
wie on, że jeśli rozpada się rodzina, wówczas upada także społeczeństwo. Wielu wie o tym, ponieważ staje
się to coraz bardziej oczywiste w dzisiejszym świecie.
Spójrzcie zatem na seksualną niemoralność. Zastanawiacie się, jak strasznie społeczeństwo zaatakowane zos-
tało przez deprawację. Kolejny raz nie zdajecie sobie sprawy z tego, że to szatan odpowiedzialny jest za
każdy akt obscenicznej niemoralności na świecie. Podczas, gdy ci z was, uwikłani w świat rozwiązłości, zbo-
czenia seksualnego i znęcania się nad innymi, będą twierdzić, że czyny te są źródłem rozrywki i w niektó-
rych przypadkach formą dochodu – wy musicie wiedzieć, że będą one waszym paszportem do wiecznego
ognia Piekła.
Za każdy niemoralny akt seksualny, w którym uczestniczycie, nawet jeśli jesteście przy tym myślami, bę-
dzie się palić również wasze ciało, tak jakby było we własnej osobie, na wieki. Każda część ludzkiego ciała,
której nadużywacie przez grzech śmiertelny, cierpieć będzie najwięcej bólu w ogniach Piekła. Dlaczego
chcielibyście tego? Wiele z was biednych, zwiedzionych dusz nie zdaje sobie sprawy, że nigdy nie powie-
dziano wam Prawdy.

Prawdy, że istnieje Niebo, Czyściec i Piekło.
Wielu moich, mających dobre intencje, wyświęconych sług Kościoła, bardzo długo nie kładło nacisku na
te nauki. Ciąży na nich wstyd. Płaczę z powodu ich cierpienia, ponieważ wielu z nich tak naprawdę w piekło
nie wierzy. Więc jak mogą głosić kazania o horrorze, jakim jest piekło? Nie mogą, ponieważ wielu z nich
wybrało łatwą odpowiedź: „Bóg jest zawsze miłosierny. Nigdy nie wysłałby was do piekła. Czy wysłałby?”
Odpowiedź brzmi: nie – nie zrobiłby tego. To prawda, bo On nigdy nie mógłby odwrócić się od Swoich
Dzieci. Ale rzeczywistość jest taka, że wiele, wiele dusz zablokowanych przez grzech śmiertelny, do któ-
rego popełnienia zostały skuszone, uzależnia się od swoich grzechów, raz za razem. Bez przerwy, i znowu.
Znajdują się one w takiej ciemności – wygodnej wewnątrz ich własnej niemoralności — że nadal konty-
nuować będą wybór tej ciemności, nawet po śmierci. Nie mogą być wtedy uratowane. Wybrały tę drogę z
własnej wolnej woli, daru od Boga, w który On nie może ingerować.

Ale szatan może. I robi to.
Wybierajcie, jakie życie chcecie. Ścieżkę życia do Boga, Przedwiecznego Ojca, do Nieba, czy do szatana,
oszusta, w ognie wiecznego piekła. Nie ma bardziej wyraźnego sposobu na objaśnienie rezultatu dla was,
Moje Dzieci. To właśnie z powodu Mojej Miłości i Współczucia, uczyć was muszę Prawdy.
Orędzie to ma was przestraszyć, ale jeśli nie pokażę wam, co was oczekuje, nie ujawniłbym Mojej praw-
dziwej Miłości do was wszystkich.
Nadszedł czas, aby stawić czoła przyszłości, nie tylko dla was samych, ale także tych przyjaciół, rodziny i
bliskich, na których wpływacie poprzez własne zachowanie. Zachowanie wywołuje podobne zachowanie.
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Poprzez niewiedzę, w przypadku kogoś niewinnego, moglibyście także nieświadomie poprowadzić go i
skierować na drogę do wiecznej ciemności.
Zadbajcie o swoją duszę. Jest to dar od Boga. Jest ona wszystkim, co weźmiecie ze sobą na następny świat.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

Powstań przeciwko atakom szatana
Orędzie nr 71 z serii Ostrzeżenie. Środa, 20 kwietnia 2011, godz. 17:45

Moja córko, twoja wiara jest nadal wypróbowywana o każdej porze dnia, kiedy poddawana jesteś presji
osób z zewnątrz, aby odrzucić te przekazy. To zdarzać się będzie zawsze. Nadszedł czas, abyś przyzwy-
czaiła się do tej udręki. Możesz mieć teraz bardziej niż kiedykolwiek pewność, że orędzia te są autentyczne
i pochodzą ode Mnie, Boskiego Zbawiciela ludzkości, Jezusa Chrystusa.
Smuci Mnie, kiedy widzę, że wierzący, szczególnie gdy są pod wpływem oszusta, odrzucają Moje Naj-
świętsze Słowo dawane światu do wiadomości.
Moja córko, jesteś teraz wystarczająco silna, by ignorować wszystkie te głosy, które mniemają, że mówią
z władzy przyznanej im przez Boskie źródła. Wielu fałszywych proroków jest obecnych w dzisiejszym
świecie i nie są tymi, za których się podają. Słuchaj tylko Mojego Głosu, tak jak ci wcześniej powiedzia-
łem. Nie potrzebujesz aprobaty innych ludzi do kontynuowania tej świętej pracy. Zapisy tych świętych prze-
kazów zostaną z czasem uznane tym, czym one są. Nigdy nie daj się zwieść przez źle poinformowane dusze,
że nie są one inspirowane natchnieniem Boga. Ponieważ tak nie jest. Zablokuj kłamstwa, które przez oszusta,
szatana, będą atakować twoje uszy. On, Moja Córko, chce zatrzymać tą pracę i zrobi wszystko, by ją unie-
możliwić.
Powstań teraz i mów z mocy Ducha Świętego, która została ci udzielona Moja droga Córko. Jesteś wybra-
nym posłańcem, aby dostarczyć, jak już ci powiedziałem, najważniejsze orędzia dla ludzkości w tych cza-
sach. Czynisz Mnie tak szczęśliwym z powodu siły i odwagi okazywanych w obliczu ataków, które musisz
znosić z rąk szatana. Pamiętaj jednak, że musisz zaakceptować tą pracę z pokorą oczekiwaną od ciebie.
Przyjmuj Mnie teraz codziennie do swej duszy, dla dodatkowych łask. Kocham cię Moja Córko. Niebo cie-
szy się szybkością twojej reakcji na Moją Najświętszą Wolę.
Wasz Zbawiciel Jezus Chrystus

Brońcie prawa swoich dzieci do chrześcijańskiego wychowania
Orędzie nr 72 z serii Ostrzeżenie. Wielki Piątek, 23 kwietnia 2011

Moja ukochana córko, dzisiaj jest czas dla wszystkich, którzy wierzą w Mękę na Krzyżu, aby pomogli nosić
Go tak, by Moje Słowa mogły być jeszcze raz usłyszane na świecie. Przypomnij wszystkim, jak umarłem i
dlaczego oznacza to Zbawienie. Twoim obowiązkiem jest informować teraz tych, którzy zgubili drogę do
ponownego otwarcia swych serc dla Prawdy Mojej Nauki.
Powstańcie teraz i brońcie swojego prawa do bycia chrześcijanami. Chociaż oczekuję od was tolerancji –
tam, gdzie należy respektować poglądy innych wyznań, nie obrażajcie Mnie nigdy, spychając wasze chrze-
ścijaństwo na drugie miejsce. Jest to niebezpieczna doktryna, gdy tolerancja rozumiana jest fałszywie jako
substytut Prawdy. Bądźcie otwarci dla innych wyznań i traktujcie równorzędnie swoich braci i siostry. Jed-
nak nigdy nie czujcie się zmuszeni do odrzucenia na bok waszych przekonań lub wyparcia się prawa do
chrześcijańskiego wychowania waszych dzieci. Wiele szkół prowadzonych przez chrześcijańskie organiza-
cje ulega naciskom, by porzucić przywiązanie do Mnie. Wiele rządów próbuje przez nowe prawa blokować
chrześcijaństwo i jego rozprzestrzenianie. Możecie jeszcze zauważyć, że inne niechrześcijańskie religie
traktowane będą w mniej surowy sposób. Przeciwnie, dowolna inna religia tolerowana będzie lepiej niż
chrześcijaństwo.
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Walczcie o waszą wiarę teraz. Módlcie się o nawrócenie. Módlcie się, aby te rządy, które ograniczają wasze
prawo bycia chrześcijanami, okazały więcej tolerancji. Zaniechanie stawiania oporu spowoduje nastanie ja-
łowego świata, gdzie mniej chrześcijan praktykować będzie swoją wiarę.
Weźcie Krzyż od dzisiaj i pokażcie przykład innym. Nigdy nie wstydźcie się Krzyża.
Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus, Syn Człowieczy

Zadeklarujcie waszą wierność dla Mojego Bożego Miłosierdzia
Orędzie nr 73 z serii Ostrzeżenie. Wielka Sobota, 23 kwietnia 2011, godz.16:40

Moja droga, ukochana Córko, Moje Dzieci świętują teraz z radością rocznicę Mojego Zmartwychwstania.
Ten rok jest ważny, ponieważ wyznacza początek nowej ery świadomości, która wkrótce rozpocznie się na
świecie. Mój wielki Dar Miłosierdzia przyniesie ogromną ulgę dla wierzących i ogromne poczucie euforii
wśród niewierzących, którzy się nawrócą. Kiedy odkryją Prawdę, będzie im lekko na sercu oraz będą pełni
miłości do Boga, Przedwiecznego Ojca i Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela. Nawet niechrześcijanie zro-
zumieją Prawdę o Moim Istnieniu. Na końcu spowoduje to wielkie uczucie radości i miłości na świecie.

Ostrzeżenie musi być wsparte przez modlitwę
Ważne jest jednak, aby pamiętać o jednej istotnej lekcji dotyczącej Ostrzeżenia. To wielkie Wydarzenie,
kiedy nie tylko wszyscy będziecie widzieć wasze grzechy, jak Ja je widzę, ale zrozumiecie Prawdę o przy-
szłym życiu, musi być następnie wsparte przez modlitwę.
Niestety, wielu powróci później do grzechu. Teraz jest czas na przygotowanie się aby uniknąć tej sytuacji,
poprzez modlitwę każdego dnia waszego życia Koronką do Mojego Bożego Miłosierdzia. W ten sposób,
wasz zwyczaj modlenia się tą potężną modlitwą utrzymywać będzie poziom nawrócenia i wiary, który ogar-
nie później świat.
Cieszcie się, módlcie się i dziękujcie Mnie, waszemu Boskiemu Zbawicielowi za to Wielkie Miłosierdzie.
Uklęknijcie i chwalcie Boga Ojca, za Dar Mojej Ofiary. Modlitwa pomoże osłabić skutek prześladowań
przez globalny Nowy Światowy Sojusz, które potem nastąpią. Jeśli wystarczająco dużo z was pozostanie
wiernych Mnie, Moim Naukom i będziecie się nadal modlić oraz przyjmować Sakramenty, możecie zmie-
nić bieg wydarzeń, które mogłyby nastąpić.
Jak potężne jest Moje Miłosierdzie. Tak wielu z was nadal nie rozumie jego Znaczenia. Niestety, wielu
nigdy wcześniej o nim nie słyszało.
Do tych spośród was, wiernych Mi, muszę skierować teraz bardzo specjalną prośbę. Nie chcę widzieć ża-
dnych Moich Dzieci – zgubionych. Dlatego dane jest wam Ostrzeżenie. Pokaże ono każdemu z was, także
sceptykom pośród was, co rzeczywiście stanie się w czasie Sądu Ostatecznego. Tak więc, aby Mi pomóc ura-
tować każdą duszę chcę, żebyście zadeklarowali swój własny dar pomocy dla Mnie w nawracaniu dusz.
Twórzcie na całym świecie Grupy Modlitewne Miłosierdzia Bożego i odmawiajcie tą modlitwę za każdą
znaną wam osobę, która być może leży na łożu śmierci, a jeśli to uczynicie zapewnię jej zbawienie. Mój lud
niech zbiera się teraz razem. Podążajcie za waszym Zbawicielem. Módlcie się tak, jak nigdy nie modliliście
się przedtem, a jeszcze więcej dusz zostanie uratowanych. Wówczas wszyscy staniecie się częścią nowego
świata, który obiecałem, gdy Niebo i Ziemia połączą się w Jedno. Ta chwalebna przyszłość jest dla was
wszystkich. Zamiast obawiać się tej wielkiej zmiany, otwórzcie wasze umysły, serca i dusze dla nadcho-
dzącej wielkiej radości. Poprzez połączenie się w jedną wielką potężną Grupę na całym świecie, w każdym
kraju, w każdej rodzinie, w każdym kościele i w każdej wspólnocie, zdziałacie wiele.
Wasze modlitwy pomogą zapobiec wielu zdarzeniom z tych prześladowań, które nastąpią, tak jak jest prze-
powiedziane. Tak więc pójdźcie za Mną teraz, z szacunku dla Mnie, waszego zawsze kochającego was Zba-
wiciela.
Żyję w każdym z was. Wiem, co zawierają wasze serca i dusze. Dając Mi waszą deklarację Miłosierdzia dla
waszych braci i sióstr, otrzymacie szczególne łaski.

Wasz Boski Król Miłosierdzia i Sprawiedliwy Sędzia Jezus Chrystus
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Nawracajcie innych przy każdej okazji
Orędzie nr 74 z serii Ostrzeżenie. Niedziela Wielkanocna, 24 kwietnia 2011, godz. 20:30

Moja ukochana Córko, dzień ten jest ważny, gdyż poprzez Moje Zmartwychwstanie spełniłem Moją obiet-
nicę wobec ludzi. Przez Zmartwychwstanie pomogę unieść was wszystkich do Światła Nieba. Powstańcie
teraz wszyscy i przyjdźcie do Mnie, i waszego własnego Zbawienia.
Moje Dzieci, musicie nawracać innych przy każdej okazji. Im więcej wyjaśniacie i im bardziej pokazujecie
tym słabym duszom miłość w waszych sercach, tym bardziej osiągnięty zostanie końcowy wynik, poprzez
nawrócenie innej duszy. Nagrodzę was wielkim błogosławieństwem. Jest to bardzo szczególny dar ode Mnie
i stanowi akt wielkiego miłosierdzia z waszej strony.
Nawrócenie, Moje Dzieci, będzie ratować dusze. Gdy nastąpi, rozprzestrzeniać się będzie następnie na przy-
jaciół i znajomych osoby, która została nawrócona. Nawrócenie rozprzestrzenia nawrócenie. Nieważne, czy
będziecie wyśmiewani lub traktowani, jakbyście mówili nonsens. Wymagać to będzie dużo odwagi z wa-
szej strony, Moi ukochani, wierni wyznawcy. Ale za każdym razem, kiedy powstaniecie i będziecie wyjaś-
niać Moje Nauki innym, ludzie będą słuchać. Chociaż niektórzy mogą się uśmiechać i udawać, że nie
zajmują się tym poważnie, w rzeczywistości będą słuchać tego, co macie do powiedzenia.
Kiedy Duch Święty działa przez was podczas waszej pracy, odbiorcy poczują szarpnięcie w swych sercach.
Nie będą jednak wiedzieli dlaczego. Wtedy zbliżycie ich do siebie.
Niektórzy ludzie będą reagować powoli, ale bądźcie cierpliwi. Stopniowo będą ustępować. Najpierw zada-
wać będą wam pytanie, zwykle odnoszące się do tego, czy coś jest słuszne, czy też jest fałszywe. To będzie
oznaczać, że rozpoczyna się nawrócenie. Nigdy nie poddawajcie się w szerzeniu Prawdy Moich Nauk. Nie
musicie robić tego, jak kaznodzieje. Raczej, może być to bardzo subtelne. Nawracajcie innych każdego dnia
waszego życia, poprzez zwykłą rozmowę. W ten sposób ludzie będą bardziej chłonni.
Moje Dzieci, zaszokuje was jednak reakcja innych ludzi, a zwłaszcza tych, którzy żyją w zaprzeczeniu i
ciemności. Ich reakcja będzie agresywna i szydercza w tonie. Będziecie pytani, czy naprawdę wierzycie w
taki nonsens. Będziecie karceni i obrażani. Wasza inteligencja poddana będzie w wątpliwość. Będzie wam
zarzucane, że wracacie do religii z powodu osobistych trudności. Od czasu do czasu będziecie czuć się za-
kłopotani i być może trudno wam będzie się bronić. Zachowajcie w takich sytuacjach milczenie. Następnie
po prostu od czasu do czasu zadawajcie pytania.
Zapytajcie takie dusze „Dlaczego odczuwacie w taki sposób”? Im więcej pytań będziecie zadawać, tym
bardziej ludzie ci zaczną oceniać swe własne odpowiedzi. Nie przekonacie wszystkich do Prawdy. Jednak
każda próba z waszej strony podniesie was w Moich oczach.
Idźcie teraz Moje Dzieci. Nawracajcie w Moje Imię, a otrzymacie wiele, wiele łask.

Wasz ukochany Zbawiciel, Jezus Chrystus

Arabskie powstanie wznieci globalne niepokoje – Włochy wywołają negatywne konsekwencje
Orędzie nr 75 z serii Ostrzeżenie. Wtorek, 26 kwietnia 2011, godz. 20:10

Moja ukochana córko, nie mają końca łzy, które wylewam za wszystkie Moje ukochane, dręczone Dzieci,
ofiary przemocy i nadużyć. Moje biedne, drogie Dzieci cierpią wszędzie na całym świecie, a szczególnie w
krajach arabskich. Tak bardzo zwracam uwagę na ich cierpienie. Biedne bezradne dusze. Proszę, módl się
za nie Moja córko, ofiarując za nie swe własne cierpienie.
Zbrodnie, które popełniane będą w świecie arabskim, będą niestety nadal kontynuowane, ponieważ w sze-
reg konfliktów uwikłanych zostanie więcej państw arabskich. Zbliża się czas pierwszego skrytobójstwa, o
których mówiłem do was w lutym. Powstanie w krajach arabskich wznieci pośrednio niepokoje w każdym
zakątku świata.
Znaczący udział w konsekwencjach będą miały Włochy, co z kolei wywoła udział w wojnie potęg świato-
wych – wszystkie te wydarzenia są nieuniknione, ale modlitwa może złagodzić cierpienia. Módl się Moja
córko, aby ludzie zwracali się do Mnie i prosili o pomoc oraz prowadzenie przez ten czas niepokojów. Nie
chcę, aby Moje Dzieci cierpiały, ale niestety będzie tak, aż do momentu, gdy Prawda wyjdzie na jaw przy
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Ostrzeżeniu. Módlcie się teraz za tych błędnie kierowanych dyktatorów, którzy mordują niewinne dusze.
Apeluję do Moich wyświęconych sług Bożych na całym świecie, aby zaakceptowali, że teraz realizują się
proroctwa, które zostały przepowiedziane w Księdze Objawienia. Rozpowszechniajcie Prawdę Mojej Nauki
i ratujcie wasze Stada, zanim upłynie czas. Idźcie teraz i czyńcie waszą powinność wobec Mnie.
Apeluję do tych z was, którzy relatywizują Moje Nauki, aby zaprzestali tego. Spójrzcie w swoje serca i po-
wiedzcie Moim Ludziom prawdę, że nie będą mogli być uratowani i nie będą uratowani, jeżeli sami nie
będą szukać przebaczenia dla swoich grzechów. Muszą okazać Mi swoją pokorę i prosić Mnie, aby dany im
był dar Zbawienia. Wy, Moi wyświęceni słudzy Boży, musicie wypełniać teraz rolę, do której zostaliście po-
wołani. Bądźcie odważni. Głoście Prawdę.
Wasz kochający Zbawiciel, Jezus Chrystus

Aby wejść do Nieba, niezbędna jest pokora
Orędzie nr 77 z serii Ostrzeżenie. Piątek, 29 kwietnia 2011, godz. 15:15

Moja ukochana Córko, pokora jest lekcją, której muszą nauczyć się wszyscy, chcący wejść do Mojego Kró-
lestwa.

Pokora deklaruje waszą znikomość w Moich oczach, przez co czcicie Mnie, waszego Zbawiciela, Syna Bo-
żego, który stał się Człowiekiem. Bez niej powstaje pycha. To bezużyteczne, jeśli chcecie określać samych
siebie, jako spełniających kryteria Mego Królestwa.
W dzisiejszym świecie pokora nie jest akceptowalna, w czasach, gdy siła przebicia i pragnienie sukcesu w
polepszaniu siebie wobec innych, uważane są za cechy godne podziwu. Ci, którzy sami się nie wywyższają
lub nie pchają naprzód z tupetem i arogancją, są na świecie ignorowani. Cechująca ich pokora i wielko-
duszność wobec innych, uważana jest za słabość – nie są warci zachodu, aby uwzględniać ich w towarzy-
stwie. Jednak ta, stojąca w przeciwieństwie do pychy cnota, jest kluczem do wejścia do Królestwa
Niebieskiego. Tak więc to, co jest uważane za prowadzący do sukcesu sposób rozwoju, klucz do dobrobytu
i bogactwa w życiu, to właśnie jest formuła, która doprowadzi was po śmierci do Ciemności .
Pokora, przy której akceptujecie, że przede wszystkim trzeba służyć waszemu Sprawcy i Stwórcy, jest tym,
co jest naprawdę ważne. Deklarując swoją znikomość głosicie Chwałę Boga.
Pokora jest cnotą, która jest droga nie tylko w Moich Oczach, ale jest także ważną częścią waszego ducho-
wego rozwoju. Oznacza ona przyznanie innym pierwszeństwa – dla Chwały Boga.
Jednak tak łatwo i tak szybko można wpaść w stan pychy.

Ostrzeżenie dla dusz wybranych.
Patrzcie na tych, którzy ciężko pracowali rozwijając swoje życie duchowe, aby sprawić Mi radość. Weźcie
potem pod uwagę te szczęśliwe dusze, którym dane były dary, by dzięki mocy Ducha Świętego działały w
świecie jako wizjonerzy. Bardzo często, po osiągnięciu tych łask, niepostrzeżenie, zaczynają się widzieć
jako bardziej wyjątkowi niż ich bracia i siostry. Chwalą się zdolnościami, które posiadają. Zaczynają wów-
czas dokonywać selekcji w dzieleniu tych darów. Ich samo-chwała wpływa na zdolność przekazywania
Prawdy. To, co zapomnieli, to fakt, że wszystkie łaski, które były im dane, pochodzą ode Mnie. A Ja kocham
wszystkich. Dary zostały dane, aby były przekazywane dalej. Tak, jak daję te dary dla wybranych dusz – dla
dobra pozostałych, tak też mogę je zabrać.
Samochwalstwo uniemożliwia wam rzeczywiste podążanie Moimi śladami. Uczcie się być pokornymi, cier-
pliwymi i pozbawionymi pychy. Jeśli pracujecie nad sobą w kierunku pokory, dane wam będzie specjalne
miejsce w Moim Sercu. Jeśli powołuję określonych ludzi jako dusze wybrane, powinni uważać to za łaskę.
Nigdy nie wolno im myśleć, że są ważniejsi w Moich Oczach, ponieważ kocham każdego z was. Jednak wy-
nagrodzę dobrą pracę, jeśli tylko pokora zostanie okazana Mnie i waszym braciom i siostrom.

Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus
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Ludzie na całym świecie posiadają te same cechy
Orędzie nr 78 z serii Ostrzeżenie. Sobota, 30 kwietnia 2011, o godzinie 20:45

Cieszę się dzisiejszego wieczoru Moja ukochana córko ze względu na twoje posłuszeństwo. Twoje co-
dzienne uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjmowanie Komunii Świętej jest Mi bardzo mile. Stajesz się
obecnie silniejsza na umyśle i duchu by szybciej reagować i wypełniać Moja Świętą Wolę. Potrzebować bę-
dzie jeszcze dużo pracy, aby przygotować swoją duszą do stanu perfekcji, jaki jest wymagany od ciebie
Moja córko. Nigdy się nie obawiaj, ponieważ Ja strzegę twój każdy krok.
Moja córko, wiesz jak Ja kocham grzeszników. Jak bardzo pragnę ich wierności? Jak patrzę i widzę ludzi
w grupach przyjaciół i w rodzinach zadowolonych i śmiejących się wypełniam się radością, ponieważ Mój
duch jest tam obecny. A następnie patrzę do innych domów i widzę zamęt, smutek, gniew i w niektórych
przypadkach zło w postaci przemocy. Wtenczas płaczę. Ponieważ wiem, że szatan jest obecny w tych do-
mach. Następnie patrzę i widzę grupy przyjaciół razem pracujących dla dobra innych osób w ich codzien-
nym życiu i jestem bardzo zadowolony. Następnie patrzę na inne grupy pracujących nieprzytomnie dla
dobra samych siebie tylko z jednym motywem. To jest by zdobyć potęgę władzy i ogromne bogactwo.
Wszystkie ich działania mają tylko jeden cel. Troszczyć się tylko o sobie i to jest zwykle na koszt innych.
Wtenczas płaczę, ponieważ wiem, że są oni w ciemności. I następnie przyglądam się z fascynacją grupom
inteligentnych i wykształconych, którzy chcą przekonać świat że Bóg, Moj Przedwieczny Ojciec nie istnieje.
Przedstawiają oni swoje wyrafinowane argumenty, które arogancko zaprzeczają Mojemu istnieniu również.
By dać błędne świadectwo ludziom słabej wiary, by zostali wciągnięci do czeluści i ciemności, to łamie
Moje Serce. Tak wiele, wiele grup z różnorodnymi interesami i celami. Tak niewielu, niestety, poświęca
swój czas by komunikować się z Bogiem, Odwiecznym Ojcem.
Wiara dzisiaj została porzucona przez tak wiele milionów ludzi na świecie. W wyniku tego tak wielu ludzi
jest zażenowanych, i nie widzi żadnego celu ani nie ma aspiracji by poszukać wskazówek u Moich świę-
tych sług.
Ten wir niejasności będzie nadal trwał chyba, że moje dzieci zwrócicie się do Mnie o pomóc. Módlcie się
za wszystkie moje dzieci wszędzie. Rozejrzycie się w około a zobaczycie, że ludzi na całym świecie są tacy
sami. Mogą być różnych narodowości, posługujących się różnymi jeżykami lub mieć inną karnacją. Jednakże
posiadają podobne cechy. Niektórzy są szczęśliwi, niektórzy cierpią, jeszcze inne są pełni miłości, i jeszcze
inni wściekli i pełni przemocy. Większość ludzi ma poczucie humoru i doświadcza to w pewnych okresach
w swoim życiu. Tak wiec jak spojrzycie na własne rodziny i przyjaciół zauważycie to samo podobieństwo.
Tak więc, jeśli czujecie potrzebę modlitwy za swoich bliskich Zachęcam was, byście pomyśleli o braciach
i siostrach w każdym zakątku świata. Wszyscy jesteście Moimi dziećmi. Poprzez odmawianie Koronki do
Mojego Miłosierdzia za wszystkie moje dzieci wy, Moi wierni, możecie uratować ludzkość od ciemności
piekielnych. Moc tej modlitwy zagwarantuje, że Moje Miłosierdzie obejmie wszystkich na całym świecie.
Pozwólcie Mi się wszyscy wziąć do Raju Niebieskiego. Nie pozwólcie Mi cierpieć z powodu, gdy Musiał
bym pozostawić któregokolwiek w rękach szatana.
Módlcie się, módlcie się Koronką Miłosierdzia o godzinie 15: 00 codziennie, a zbawicie świat.
Wasz Miłosierny Jezus Chrystus

Rosja i Chiny spowodują zakłócenia
Orędzie nr 79 z serii Ostrzeżenie. Niedziela, 1 maja 2011, godz. 21:00

Moja ukochana Córko, powiedz światu, że przygotowania dusz do Nowego Raju na ziemi, który obiecałem,
są obecnie w toku.
Termin Mojego Drugiego Przyjścia na ziemię nie jest przeznaczony dla waszej wiedzy. Bądźcie jednak
pewni, że Moje obietnice zawsze będą spełnione. Nikt nie może zatrzymać Mojego Wielkiego Aktu Miło-
sierdzia dla Zbawienia ludzkości. Szatan nie ma tej mocy. On, oszust, ma być zniszczony Moja Córko, i nie
może przetrwać. Jego czas jest teraz bardzo krótki. Ostrzegam tych, którzy podążają za nim przez grzech,
że pozostało im niewiele możliwości, aby się jeszcze uratować. Muszą odwrócić się od grzechu teraz, jeśli
chcą być zbawieni. Ci z was, Moi wyznawcy, którzy macie może członka rodziny lub szczególnego znajo-
mego, kroczących ścieżką grzechu – waszym obowiązkiem jest spróbować i otworzyć ich oczy na Prawdę.
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Przygotujcie się teraz, aby nie przyjąć znaku bestii
Wiele wydarzeń, zarówno na ziemi, jak i w niebiosach, które zmienią bieg historii, ma teraz mieć miejsce.
Przygotowujcie się wszyscy w tym czasie. Powiedziałem wam wcześniej, że pieniądze będą postrachem,
spróbujcie więc proszę przygotować wasze rodziny do przeżycia, dzięki czemu nie będziecie musieli przy-
jąć znaku. Proszę, nie ignorujcie Moich apeli.
Grupy modlitewne są teraz niezbędne, aby chronić was samych i uratować świat od prześladowania przez
globalne polityczne organizacje, bankowość i tzw. organizacje praw człowieka. Ich cel jest jeden, władza i
kontrola nad wami Moje Dzieci, chociaż wielu z was nie widzi tego. Jednak z czasem będziecie. A czas ten
jest blisko. Rozpocznijcie teraz przygotowanie do waszego przyszłego przetrwania i pozostańcie w modli-
twie. Ja zaoferuję Moje Szczególne Łaski dla ochrony was wszystkich. Proszę, nie bójcie się, gdyż wszystko,
co naprawdę będzie miało znaczenie, to wasza wierność dla Mnie.
Podczas gdy Nowy Porządek Świata przejmuje kontrolę Bliskiego Wschodu, będziecie zaskoczeni, jak
wiele krajów będzie pod ich kontrolą. Ile niewinnych dusz uwierzy, że te nowe reżimy oferują im wolność.
Ale tak nie będzie.

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

Ostrzeżenie, bez wątpienia, ułatwi prześladowania, ponieważ będzie tak wielu nawróconych.
Módlcie się, módlcie się teraz o ogólnoświatowe Nawrócenie i osłabienie każdej udręki, która rozwinie się
w czasie panowania antychrysta i fałszywego proroka.
Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Szatan wprowadza chaos i spustoszenie w świecie, ale jego dni są teraz policzone
Orędzie nr 80 z serii Ostrzeżenie. Środa, 4 maja 2011, godz. 20:45

Moja ukochana córko, jest teraz sprawą najpilniejszą, aby świat i wszyscy, którzy nie obudzili się na Prawdę
Mojej Nauki, koniecznie wysłuchali Mojego Świętego Słowa. Podczas, gdy zamieszanie na świecie stale bę-
dzie rosnąć, musicie się teraz zastanowić i rozważać Pismo Święte – co zostało wam powiedziane o zmia-
nach, które będą obserwowane na ziemi, jeśli grzech będzie kontynuowany. Nawet ci, którzy wątpią w
istnienie Boga, Wiecznego Ojca, albo Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, widzieć będą grzech popeł-
niany codziennie przed waszymi oczami. Niezależnie od tego, czy nastąpiło to podczas osobistych spotkań
w życiu codziennym, w gazetach, radio i telewizji, czy w internecie – jest to trudne do zignorowania. Nawet
ci, którzy są tolerancyjni w akceptacji grzechu, zszokowani są poziomem deprawacji, której zmuszeni jes-
teście być świadkami. Co widzicie? Co szokuje was najbardziej? Czy jest to złowroga przemoc, w którą jes-
teście wtajemniczani przez telewizję, oglądając ją w zaciszu własnego domu? Czy są to morderstwa, które
są dokonywane i tolerowane przez rządy w imię sprawiedliwości? Czy jest to deprawacja, pokazywana
przez obsceniczną pornografię, przedstawianą jako sztukę? Czy też są to kłamstwa głoszone przez pod-
stępnych oszustów zza systemu prawnego, mogących sobie pozwolić na kupno bezkarności? Czy wynika
to z nienawiści ludzi wobec obcych, których spotkają na ulicy? Czy jest to terror z rąk własnego rządu, od-
czuwany przez zwykłych obywateli? Jest teraz tak wiele wykroczeń wobec Praw Mojżesza, przeciwko Dzie-
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sięciu Przykazaniom, że nie można ich wszystkich ogarnąć, tak wiele na raz. Prawo i porządek zniknęły.
Szybko znikają miłość i wspaniałomyślność okazywane sąsiadowi przez sąsiada. Nawet ci wierni Mnie słu-
dzy, którzy działają w imię Boga, nie prowadzą już swojej Trzody. Chaos ten spowodowany jest przez króla
oszustwa – szatana, złego, który dokłada wszelkich starań, aby ukryć swą tożsamość przed ludzkością.
Tchórza, który wykorzystuje swe moce, aby kusić. Nie popełnijcie błędu, gdyż ma on siły, których używa
dla zniszczenia ludzkości. Zwraca człowieka przeciw człowiekowi, brata przeciwko bratu, sąsiada przeciw
sąsiadowi, a wszystko w jednym celu. W tak krótkim okresie czasu, jak tylko może, szybko wprowadzić
chaos i spustoszenie. On nigdy nie przestanie dręczyć was, Moje Dzieci. Stawcie czoła jego realności. Za-
akceptujcie jego istnienie.
Dla ludzi niewierzących: tylko wtedy, kiedy wreszcie zrozumiecie prawdę o egzystencji szatana, zrozu-
miecie Prawdę. A jest Nią to, że Bóg, Ojciec Przedwieczny faktycznie istnieje. Zapamiętajcie tylko, że dni
szatana są policzone. Nie pozwólcie mu wygrać. Módlcie się za wszystkich na świecie, żeby nie wpadli w
pułapkę nienawiści, którą zastawia, by usidlić Boże Dzieci. Czyni to, nie tylko z nienawiści do was, Moje
Dzieci, ale także z nienawiści, którą czuje do Mnie, Jezusa Chrystusa i Mojego Przedwiecznego Ojca. On
nie spocznie, dopóki nie spowoduje jak najwięcej zniszczeń.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, żeby jego moc malała. Módlcie się szczególnie modlitwą Różańca
Świętego, gdyż jest to modlitwa, która zetrze szatana. Gdy powrócę na Ziemię, pamiętajcie, że będzie tylko
jedna droga do Wieczności, i że tylko tą jedną drogą trzeba iść – przeze Mnie.

Wasz ukochany Zbawiciel Jezus Chrystus

Okrucieństwa Mojego Ukrzyżowania nie zostały ujawnione ludzkości w sposób,
w jaki powinny być

Orędzie nr 81 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w sobotę, 7 maja 2011, o godz. 9:50

Moja ukochana córko musisz teraz wziąć Moj krzyż i pomóc Mi go nieść po drodze, która wyznaczyłem dla
ciebie. Moja droga córko jak wiele musiałaś wycierpieć w tych ostatnich tygodniach. Zezwoliłem na nie,
aby przybliżyły cię one do Mojego serca.
Wiele dusz zostało wezwanych do rozpowszechniania Moich orędzi w świecie. Ich, jakość i wnikliwość
będzie zależna tylko od dobrowolnego oczyszczania ze strony tych dusz. Mówiąc inaczej, jeśli dusza, która
wybrałem do rozpowszechniania Moich orędzi jest czysta, wtenczas ich efekt będzie większy. Będą one
wywierać trwalsze wrażenia na duszach. Będą one pełne miłosierdzia, równocześnie będą ukazywać zgrab-
nie Moje nauczanie.

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

Słuchajcie. Ja jestem prawda. Jestem kluczem do waszego zbawienia. Nawet, gdy zwrócicie się do Mnie i
poprosicie o odkupienie, pomimo ze Mnie ignorowaliście, zaprzeczaliście Moja naukę i prawdziwość Mo-
jego istnienia. Nigdy nie jest za późno by zwrócić się do Mnie z prośbą o podanie wam ręki i o zaprowa-
dzenie was do Królestwa Mego Ojca Niebieskiego. Ale to tylko możecie zrobić, podczas gdy jeszcze żyjecie
tu na ziemi. Jest to wasza jedyna szansa by otrzymać życie wieczne. Na co będzie już za późno po śmierci.

Wasz Ukochany Miłosierny Zbawiciel
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Dar Ducha Świętego rozlany został nad całym światem
Orędzie nr 82 z serii Ostrzeżenie. Wtorek, 10 maja 2011, godz. 16:00

Moja córko, powiedz światu, że ważny akt Mojego Miłosierdzia odbył się dziś, gdy Duch Święty, jeden z
Największych Darów dla Moich Dzieci, rozlany został na cały świat. Dar ten ma zasadnicze znaczenie dla
pomocy ludzkości w przygotowaniu się do Ostrzeżenia. Moi wyświęceni słudzy i wierni, natchnieni mocą
Ducha Świętego, zostaną znacznie umocnieni w swej miłości dla Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca.
Ten Dar Życia przyniesie nowy impuls do waszych wołających o oświecenie, zmęczonych, oziębłych dusz.
Zostało to przepowiedziane i skorzystają na tym wszyscy, włącznie z najbardziej zatwardziałymi grzeszni-
kami.
Moje Miłosierdzie, jak już powiedziałem, nie zna granic. Wszyscy Moi zwolennicy na całym świecie, wy-
pełnieni teraz Duchem Światła i Świętości, musicie być teraz odważni i głosić Moje Słowo wszystkim, z któ-
rymi możecie nawiązać kontakt. Odrzućcie pogardę, której być może doświadczycie, gdyż jest już zbyt
ważne, by ignorować Moje błagania o nawrócenie.

Wysłuchajcie teraz Mojej modlitwy dającej wam zachętę, której potrzebujecie:

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

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

Szczególne łaski dla tych, którzy szerzą Nawrócenie.
Wszystkim, którzy szerzą Nawrócenie, dane będą szczególne łaski i zarezerwowane będzie dla Was szcze-
gólne miejsce w Królestwie Mojego Ojca. Idźcie teraz i pozwólcie Duchowi Świętemu wypełnić wasze
dusze, aby pomóc Mi ocalić ludzkość.
Kocham was wszystkich. Każdy z was posiada miejsce w Moim Najświętszym Sercu. Nikt z was, włącz-
nie z grzesznikami, nie zostanie wykluczony z Mojej walki o ocalenie dusz.
Wasz Kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus Król Miłosierdzia

Przesłanie od Maryi Dziewicy dotyczące wstawiennictwa Świętych
Orędzie nr 83 z serii Ostrzeżenie. Otrzymane w środę, 11 maja 2011, o godz. 22:30

Moje dziecko, obecnie coraz bardziej się przybliżasz do Najdroższego Serca Mojego Syna. Twoje podró-
żowanie jest trudne i w dodatku miało miejsce w ciągu krótkiego okresu czasu. Było to z nakazu Boga Ojca,
który wysłał Mnie, by ci przekazać o twoim wezwaniu do wykonania tego dzieła. Twoja odpowiedź była
natychmiastowa. Nigdy się nie wahałaś. Jest to wynikiem twojej mocnej miłości, jaka masz dla Mnie Two-
jej Błogosławionej Matki. Ja cię ochraniałam i nakłaniałam do tego specjalnego wezwania. Proszę zwracaj
się do Mnie twojej Ukochanej Matki z prośbą o opiekę na każdy dzień. Wszyscy Święci zawsze idą z tobą,
ale ty o tym nie wiesz. Musisz wzywać Świętego Benedykta, Świętego Józefa, Świętego Jana Ewangelistę,
Świętego Augustyna i Świętego Michała Archanioła by udzielali ci wsparcia, którego będziesz potrzebować.
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Jesteś teraz znacznie silniejsza Moje dziecko tak że zaczynasz się zastanawiać, dlaczego. Jest z powodu
twojego całkowitego posłuszeństwa Mojemu Ukochanemu Synowi, od Którego teraz odbierasz potrzebne
ci Łaski do specjalnej Boskiej Misji, dla której zostałaś wybrana.
Modlenie się codziennie na Moim Najświętszym Różańcu jest bardzo ważne, ponieważ będzie cię chronił
od złego. Święty Benedykt został ci przeznaczony na cały czas by cię chronić przed atakami zwodziciela.
To jest, dlatego te najgorsze duchy trzymały się daleko od ciebie. Módlcie się do Niego codziennie Moje
dziecko i proś o Jego nieustanną ochronę.
Zaakceptuj cierpienia żądane od ciebie przez Mojego Najdroższego Syna, Jezusa Chrystusa, ponieważ to
zbawi niezliczone rzesze dusz. Twój specjalny dar, oddania twojej wolnej woli Jemu, ochroni miliony dusz
przed wejściem do ognia piekielnego. Zapamiętaj, co twoje cierpienia osiągają i jaka radość przynoszą Naj-
świętszemu Sercu Mojego Syna.
Rozkoszujesz się teraz specjalnym darem bycia zjednoczona z Moim Synem. Im bardziej całkowicie oddasz
się Jemu, okażesz pokorę, i dokonasz dalszych ofiar, tym bardziej będą Mu pomocne w tym dziele, które
jest tak ważne dla Niego.
Bądź wdzięczna Moje dziecko, że zostałaś wezwana do tego Świętego Dzieła, przez które miliony dusz
może zostać zbawione.
Przybliż się teraz, do Mojego Serca i pozwól Mi trzymać cię blisko Mojego Syna. Ja będę cię chronić i
strzec przez cały czas.
Wasza Ukochana Matka Królowa Pokoju

Przewidywane trzęsienie ziemi w Europie odbyło się dziś
Orędzie nr 84 z serii Ostrzeżenie. Środa, 11 maja 2011, godz. 23:00

Moja ukochana Córko, dzisiaj miało miejsce trzęsienie ziemi w Europie, w Hiszpanii, o którym mówiłem
przed kilkoma miesiącami (18.03.11 – przyp.tłum.). Nastąpią jeszcze inne ekologiczne wydarzenia, w tym
wybuch wulkanu, powodzie i fala upałów. Uważaj na te wydarzenia, potwierdzające, że wiadomości te po-
chodzą ode Mnie, Jezusa Chrystusa. To, Moja Córko, ręka Mojego Ojca, który uwolni karę dla świata po-
magającą wykorzenić grzech. Módl się nadal o więcej nawróceń dla złagodzenia tych katastrof.
Moja ukochana Matka wyjaśniła ci szereg ważnych rzeczy tego wieczoru. Potrzebę codziennej modlitwy i
ważność Adoracji – tak często, jak to tylko możliwe, gdyż przyniesie to niezwykłe wyniki w twojej pracy,
Moja Córko.
Teraz odpocznij, gdyż jesteś zmęczona. Porozmawiamy jutro. Idź w pokoju.
Twój Boski Zbawiciel Jezus Chrystus

Dlaczego Bóg, Przedwieczny Ojciec, posyła w świat nowych proroków
Orędzie nr 85 z serii Ostrzeżenie. Piątek, 13 maja 2011, godz. 22:45

Moja ukochana córko, niedowiarkom, a zwłaszcza Moim wyświęconym sługom, którzy odrzucają Moje
Słowo przekazywane za pośrednictwem tych przekazów, chciałbym powiedzieć: Wzmocnijcie waszą wiarę
we Mnie przez uznanie, że Moje Słowo dane było światu nie tylko podczas Mojego Czasu na ziemi, lecz
także potem, dzięki mocy Ducha Świętego.
Od początku czasu, Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, komunikował się z ludzkością przez proroków. W ten
sposób dane było ludziom nauczanie Prawdy, aby ich wiara pozostała mocna. Inne objawienia i nauki w
Prawdzie, dawane były ludzkości także przez Apostołów, innych pobożnych uczniów i przez proroka Jana
Ewangelistę. Moje Słowo, Moje Nauki i wszystko, czego człowiek potrzebne, by doprowadzić go do zba-
wienia, zostały uporządkowane. Teraz, gdy świat stoi w obliczu największej zmiany w swojej historii, Bóg,
Mój Przedwieczny Ojciec, posłał w świat nowych proroków. Prorocy ci, nie popełnijcie pomyłki, nie przy-
noszą wam nowych nauk, gdyż to nie jest konieczne. Zamiast tego są posyłani z trzech powodów.

Po pierwsze, aby przypomnieć ludzkości Prawdę zawartą w Księdze Objawienia.
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Po drugie, aby zwrócić uwagę człowieka na czasy w jakich żyje, tak aby mógł odnowić swą wiarę.

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

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

Pamiętajcie o Mojej Absolutnej Miłości i Współczuciu.
Słuchajcie uważnie wszystkich tych przekazów, które głoszą nie tylko znane wam Moje Słowo, ale ujaw-
niają Moją Absolutną Miłość i Współczucie dla każdego z was. Pamiętajcie też o Moim Wielkim Miłosier-
dziu. Wszystkim grzesznikom będzie wybaczone, jeżeli tylko poproszą o odkupienie.

Znaczenie Różańca Świętego i Bożego Miłosierdzia.
Chociaż nastąpią ekologiczne katastrofy, nie zapominajcie proszę, że modlitwy, w tym modlitwa Różańca
Świętego i koronka do Bożego Miłosierdzia, mogą pomóc wielu z nich zapobiec. Zapamiętajcie umiłowane
dzieci, że ci, którzy wierzą we Mnie i Mego Przedwiecznego Ojca i przestrzegają Moich Słów, nie mają się
czego obawiać. Chciałbym wam także przypomnieć, że dzięki dwóm aktom Wielkiego Miłosierdzia – da-
rowi Ducha Świętego, który dany był światu kilka dni temu oraz Wielkiemu Ostrzeżeniu, miliony nawrócą
się do Prawdy. To będzie wielki cud, który wielu przyniesie radość.

Prześladowanie przez czerwonego smoka i tych, którzy nie są od Boga.
Chociaż szatan podnosi się poprzez swoich biednych, wprowadzanych w błąd zwolenników, których odciąga
ode Mnie – ich Jedynej Nadziei wiecznego zbawienia – będzie to tylko krótki okres. Będzie to, muszę was
jednak ostrzec, przerażający okres prześladowań kierowanych przez czerwonego smoka i te polityczne jed-
nostki, które nie są od Boga. Poprzez modlitwę i sakramenty znajdziecie siłę do wytrwania podczas tych roz-
praw. Wszystkie te wydarzenia zostały przepowiedziane i muszą nadejść, aby zło mogło być ostatecznie
zlikwidowane na świecie. To dlatego jest konieczne, aby odbyło się oczyszczanie i cykl kar; bo tylko wtedy
świat będzie gotowy do Nowego Raju na ziemi.
Nie ignorujcie nigdy Mojego wołania. Kiedy tylko zobaczycie, że proroctwa objawione przez Moich po-
słańców zaczynają się spełniać, będziecie wiedzieć na pewno, że to Ja Jestem, który do was mówi.
Wasz Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus

Odrzućcie prace spirytualizmu New Age
Orędzie nr 86 z serii Ostrzeżenie. Niedziela, 15 maja 2011, godz. 17:00

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

Unikajcie starożytnych spirytystycznych praktyk, w tym korzystania z kart tarota.
Wiele, wiele dusz na świecie głodnych jest duchowego kierownictwa. W swoim poszukiwaniu, aby wnieść
znaczenie w swoje życie, nieświadomie pozwalają wessać się w praktyki, które równoznaczne są z pogań-
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stwem. Każdy fałszywy dogmat, który kusi was do uwierzenia, że pokój w waszym sercu i duszy można
osiągnąć przez starożytne praktyki duchowe, musi być zawsze unikany. Nauczcie się rozpoznawać je, czym
one są w rzeczywistości.
Korzystanie z kryształów, medytacji, reiki, jogi, kart tarota, wiara w duchowych przewodników, metafizykę
i tzw. cudownych uzdrowicieli, mają nakłonić was do wiary w alternatywną nadrzędną egzystencję, poza
Tym, co Stworzone przez Boga, Przedwiecznego Ojca.

Ostrzeżenie przed Wniebowstąpionymi Mistrzami.
Dziś wielu z was, którzy ciągle poszukujecie duchowego ukojenia w praktyce podążania za swoimi anio-
łami, musicie być także wyczuleni na fakt, że jeśli tylko wymieniony zostanie termin Wniebowstąpiony
Mistrz, to możecie być pewni, że anioły te nie pochodzą z nieba. Wniebowstąpieni Mistrzowie, Moje Dzieci,
są upadłymi aniołami i pochodzą z ciemności. Mimo to zostanie wam powiedziane, a następnie będziecie
przekonani, że pochodzą one ze światła. Cały ten pogański spirytualizm, jeśli pozwolicie opanować mu
swoje życie, ostatecznie wciągnie was w dół, do głębin ciemności, kiedy najmniej się tego spodziewacie.
Szatan będzie tak ostrożny w tym, jak przedstawia te ciemne kłamstwa; z tego powodu cały czas będzie wam
mówione, że wszystkie te rzeczy są dobre, a wy będziecie w to wierzyć.
Większość z tych praktyk przedstawianych jest, jako dobrych dla waszego poczucia własnej wartości, pew-
ności siebie, kontroli nad własnym życiem – wszystko to jest kłamstwem. Praktyki te nie tylko oddalają
was od Prawdy, ale przynoszą nieopisane cierpienia, gdy złe duchy wejdą do waszej duszy – jako bezpo-
średni rezultat tych praktyk.

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

Ostrzeżenie przed fanatycznym oddaniem aniołom.
Pamiętajcie, że to szatan i jego upadli aniołowie są tymi, którzy ostrożnie i przebiegle wciągają was w te
niewinnie wyglądające kłamstwa. Dla tych z Was, którzy propagują prawie fanatyczne oddanie aniołom,
mam do powiedzenia: Dlaczego nie głosicie najpierw Słowa Boga, Mojego Przedwiecznego Ojca? Czy ob-
sesja aniołów nie jest po prostu inną formą bałwochwalstwa? Tak, oczywiście, módlcie się o pomoc Świę-
tych Aniołów, jednak postawcie sobie zawsze to pytanie: Czy wasze oddanie aniołom nie odbywa się
kosztem waszej miłości do Jezusa Chrystusa, Syna Bożego albo Boga, Przedwiecznego Ojca? Jeśli tak, to
obrażacie Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Obudźcie się teraz wobec kłamstw tzw. spirytualizmu. Aniołowie, których przyciągacie przy uczestnicze-
niu w takich praktykach, nie pochodzą z Nieba lub ze Światła. Będą się wydawać pochodzącymi ze światła,
ale jest to oszustwo, którego szatan i jego demony sprytnie używają do kamuflażu swoich działań.
Pamiętajcie o jednej końcowej lekcji. Przedstawiacie wasze pogańskie praktyki tak bardzo jak wam się po-
doba, aby wyglądały jakbyście składali hołd Boskiemu Światłu z Nieba, ale będzie to kłamstwem. To kłam-
stwo i tych, którzy przekonują was do tej dziwacznej podróży, do tzw. sfery duchowej, poza Tą od Mojego
Ojca, zaniosą was tak blisko do szatana, że od pewnego punktu nie będzie powrotu.
Jedyną Boską Sferą Miłości, która istnieje poza tą ziemią jest Niebo. Wszystko inne, co wam powiedziano,
jest nieprawdziwe. Jakkolwiek szatan chce, abyście uwierzyli, że tak jest. Rzeczywistością jest, że wciąga
on te wszystkie nieświadome i przesądne dusze ze sobą i wszystkimi upadłymi aniołami w ciemności piekła.
Wszystko w imię fałszywej miłości.
Pamiętajcie proszę, że Miłość, Prawdziwa Miłość, pochodzić może tylko od Boga, Przedwiecznego Ojca.

Wasz Kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus
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Znaczenie postu i zaprzeczeniu siebie
Orędzie nr 87 z serii Ostrzeżenie. Poniedziałek, 16 maja 2011, godz. 11:30

Moja ukochana córko, zaczynasz ostatecznie rozumieć, że beze Mnie jesteś niczym. To właśnie dzięki Moim
łaskom, dzięki którym otrzymasz życie w Królestwie Mojego Ojca. Bez mojej obecności w twoim życiu ono
będzie puste i pozbawione realnego sensu. Och jak Ja bym sobie życzył, aby wszystkie moje dzieci zrozu-
miały, jakie mogę im dać życie szczególnie poprzez Sakrament Komunii Świętej. Jest to tylko wtedy, gdy
przyjmujecie Mnie do swojej wątlej duszy pod postacią Najświętszego Chleba i Wina będziecie naprawdę
odczuwać Moją prawdziwą miłość. Ta miłość wzmocni was nie tylko na duchu, ale również na umyśle.
Moja obecność podniesie was byście się stali prawdziwymi Moimi wyznawcami.
Mój wyznawca, który nie otrzymuje Mnie regularnie w tym Najświętszym Sakramencie będzie podobny do
statku, który jest tylko w połowie pełny. Potrzebujecie Mojego Ciała i Krwi, która była przelana dla was,
by was napełnić Moją prawdziwą obecnością. Ponieważ bez tego nie będziecie w stanie odnaleźć prawdzi-
wej mocy by moc w pełni głosić Moją chwałę.
Dzieci musicie zrozumieć, że wiara w Moje prawdziwe istnienie jest tylko częścią waszej duchowej po-
dróży. Jest tam dużo więcej, potrzebujecie zrozumieć, że będzie to tylko poprzez wasze wyrzeczenie się
przyjemności dla ciała byście się mogli całkowicie spełnić. Z uwagi na fakt, że szatan kontroluje człowieka
poprzez pokusy cielesne tak wiec zamknijcie mu dostęp do tych rozkoszy, których możecie poszukiwać. Post
jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów, by oczyścić wasze dusze z szatana i jego demonów. Tak
niewielu ludzi na świecie zobowiązuje się na taką ofiarę, przecież jest to tak proste i nie szkodzi twojemu
zdrowiu. Jeden dzień postu w tygodniu przyniesie wam specjalne łaski. Przez uczynienie małej ofiary na
Moją cześć, waszego Boskiego Zbawiciela, możecie nie tylko zbawić dusze, ale również to was przybliży
do Mnie. W innych ofiarach, gdzie wyrzekacie się ziemskich dóbr przybliżacie się również do Mojego Naj-
świętszego Serca.
Życie, moje dzieci, nie powinno być tylko gonitwą za rzeczami materialnymi, są one naddatkiem do waszych
rzeczywistych potrzeb. Przez akceptowanie skromnych potrzeb i poświęcenie waszego czasu Mnie do-
świadczycie prawdziwe zadowolenie. Nie tylko to, ale po raz pierwszy w swoim życiu poznacie prawdziwe
znaczenie wolności. Pamiętajcie ze szatan kontroluje człowieka poprzez pożądania cielesne i materialne, w
tym: żywności, ubrania, namiętności cielesnych, domów, samochodów, wyjazdów urlopowych, luksusów
życia, muzyki, alkoholu i uwielbianie popularnych ludzi. Przyjmując, że są to po prostu złudzenia tylko w
tedy zrozumiecie, że wasz czas na tej ziemi nie powinien być marnowany dla takich niepotrzebnych zajęć.
Dzieci, wasz czas na ziemi jest tylko częścią podróży do wieczności. Życie innego rodzaju będzie nadal się
toczyć dla was po śmierci. Bez względu na to, czy ludzie wierzą w Boga, Ojca Przedwiecznego czy nie, ich
dusze będą nadal istniały po śmierci. Poszukujcie teraz światła, tak żeby wasze dusze mogły doświadczać
prawdziwej szczęśliwości na wieczność, na wywyższonym miejscu w Raju. By osiągnąć ten poziom du-
chowej świętości proszę dokonujcie ofiar cielesnych, podczas gdy wciąż żyjecie na ziemi. Oferujcie rów-
nież, wszystkie swoje cierpienia w swoim życiu za dusze zagubione, a będziecie zbierać korzyści oczekające
na was w przyszłym życiu.
Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

Czcijcie Mojego Ojca
Orędzie nr 88 z serii Ostrzeżenie. Środa, 18 maja 2011, godz. 17:00

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

Czas, by człowiek uczciwie zastanowił się nad swoim życiem
Dla ludzkości nadszedł czas na zastanowienie się nad życiem w prawdziwie szczery sposób. Wszystkie
Moje Dzieci, wszędzie, w każdym zakątku świata, muszą zadać sobie to pytanie. Czy wierzą, że Bóg Oj-
ciec istnieje, lub – czy nie wierzą? Gdy zapowiedziane czasy ostateczne są coraz bliżej i bliżej, musicie do-
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konać wyboru. Czy uznajecie Moje Dzieci, że stworzył was Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec? Jeśli tak, to
odpowiedzcie na kolejne pytanie. Ile czasu spędzacie dziękując Mu za dar życia, rodziny i przyjaciół? Za
dom, w którym mieszkacie? Za pokarmy, które spożywacie? Jeśli nie robicie tego, nie jesteście wyznaw-
cami Prawdy.

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

Módlcie się do Mojego Ojca, aby uniknąć globalnej katastrofy
Módlcie się do Mojego Ojca w Imieniu Jego umiłowanego Syna, aby uniknąć globalnej katastrofy, a On wy-
słucha waszych modlitw. Tak niewielu na świecie, szczególnie chrześcijan, wzywa Go kiedykolwiek do po-
mocy. On, który z taką miłością stworzył człowieka na Swój Obraz, został zapomniany. Okażcie mu cześć,
która jest obecnie niezbędna, aby pomóc złagodzić ekologiczne katastrofy, które pojawią się na Ziemi pod-
czas Wielkiego Ucisku.
Mój Ojciec trzyma świat w Swoich Rękach. Jednak Jego Dzieci już nie oddają Mu czci i nie adorują Go.
Nie zważają na fakt, że podczas gdy szatan nadal kradnie dusze, jest tylko jedna Moc, która wytrzyma
wieczność, i jest to Moc Boga. W Swoim Miłosierdziu usłyszy wasze wołania o pomoc. Proszę, wołajcie
do Niego teraz, szczególnie w tych czasach wielkiej zmiany.
Wasz ukochany Zbawiciel
Syna Boga, Wszechmogącego Ojca, Jezus Chrystus

Odpowiedzialność rodziców w dzisiejszym świecie
Orędzie nr 89 z serii Ostrzeżenie. Czwartek, 19 maja 2011, godz. 18:15

Moja droga, najmilsza Córko, świat zapadł się teraz w głębiny skrajnego zwątpienia, w swoim braku wiary
w istnienie Boga, Wszechmogącego Ojca. Teraz nawet małe dzieci z uśmiechem zaprzeczają Jego istnieniu.
Puste, zatwardziałe dusze obrażają nie tylko Mojego Przedwiecznego Ojca, ale wywołują także głęboką
troskę u Mnie.
Tak nisko upadłyście Dzieci, że zostało przez was całkowicie odrzucone wszelkie poczucie duchowości, z
którym się urodziłyście. Jak daleko, myślicie, zaprowadzi was wasza miłość do świata i jego materializmu?
Ci z was, pogrążeni w bogactwie i wygodach wszystkich ziemskich atrakcji, musicie wiedzieć, że wkrótce
będą wam one zabrane, jako część nadchodzącego oczyszczenia.

Odpowiedzialność rodziców
Dlaczego uczycie wasze dzieci znaczenia ludzkiego materializmu, kosztem ich biednych, małych dusz?
Waszym głównym celem stało się nauczenie swych dzieci znaczenia tworzenia i budowania bogactwa.
Rzadko uczycie je zasad moralnych potrzebnych im w ich obowiązkach jako dorosłych, tego jak powinni
okazywać szacunek dla innych, pojmowania znaczenia uczciwości oraz konieczności okazywania zrozu-
mienia dla swoich braci i sióstr. Niestety, Moje Dzieci zupełnie zgubiły się na duchowej ścieżce, niezbęd-
nej dla osiągnięcia ostatecznego celu. Czy nie odczuwacie wstydu? Kiedy nauczycie się, że wasza obsesyjna
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miłość do pieniędzy i wszystkiego, co one oferują zakończy się katastrofą? Tylko wtedy, gdy będziecie zu-
pełnie pozbawieni tych udogodnień, których tak pragniecie, zdacie sobie sprawę, jak jesteście samotni.
Posłuchajcie mnie teraz, dopóki możecie. Umieszczajcie na pierwszym miejscu potrzeby waszych rodzin,
gdyż jest to słuszne. Troszczcie się o nie. Ale proszę, nie zachęcajcie waszych dzieci, by stały się niewol-
nikami bogactwa i pragnienia sławy, gdyż będziecie pchali je w ramiona szatana. Wasze dzieci urodziły się
i przez was dane im było życie fizycznie. Ale zostały stworzone przez Boga, Przedwiecznego Ojca, gdy
dane im były ich dusze. Oczywiście, pokazujecie odpowiedzialność jako rodziców, przez zapewnianie fi-
zycznych potrzeb waszych dzieci. Pamiętajcie jednak, że ich dusze też potrzebują pożywienia. Nauczcie je
Prawdy Moich Nauk i znaczenia dbania o swe dusze. Tylko wtedy dacie swoim dzieciom prawdziwy po-
karm dla ciała i umysłu, którego potrzebują, aby mogły cieszyć się Życiem Wiecznym.
Wasz kochający Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus

Zamieszanie, co oznaczać będzie Moje Powtórne Przyjście
Orędzie nr 90 z serii Ostrzeżenie. Piątek, 20 maja 2011, godz. 10:00

Moja najmilsza Córko, wiele osób zastanawia się, co naprawdę oznacza Powtórne Przyjście, więc pozwól
Mi to wyjaśnić.
Po raz pierwszy przyszedłem na świat, aby odkupić ludzkość z wiecznej ciemności, tak aby mogła sko-
rzystać z Wiecznego Życia. Bóg, Wszechmogący Ojciec, posłał Mnie ze Swojego Miłosierdzia, aby Życie
miały wszystkie Jego Dzieci. Do tej pory, ze względu na grzechy Adama i Ewy, nie byłoby to możliwe.
Przyjdę powtórnie, tym razem aby nagrodzić tych, którzy podążają za Mną.
W odniesieniu do tego Wydarzenia istnieje na świecie wiele zamieszania. Wielu ludzi wierzy, że Moje Po-
wtórne Przyjście wskazuje nadejście końca świata. Tak nie jest, natomiast oznaczać będzie końcowy czas,
kiedy szatan i jego zwolennicy, którzy tworzą nieopisane cierpienia na świecie, wygnani będą z ziemi na
1000 lat.

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

Spojrzenie na to, co stanie się na Sądzie Ostatecznym
Dzięki możliwości doświadczenia przez wszystkich tego Wielkiego Aktu Mojego Miłosierdzia będziecie
mieć prawdziwy wgląd w to, co się stanie w Dniu Sądu Ostatecznego. W ten sposób dana wam będzie spra-
wiedliwa szansa, aby jeszcze raz zawrócić do Mnie. Widzicie, Ja kocham was wszystkich z tak trwałą i głę-
boką pasją, że zrobię wszystko, aby uratować was z uścisku oszusta.
Ostrzegam jednak, że szatan będzie zwiększać swoją aktywność za pośrednictwem waszych braci i sióstr,
aby skłonić was do odwrócenia się ode Mnie nawet po tym, gdy to Wielkie Wydarzenie się odbędzie. Mu-
sicie teraz otworzyć wasze umysły i odłożyć na bok całe ludzkie rozumowanie, aby zaakceptować Prawdę
waszego istnienia na ziemi. Popełnione zostanie każde kłamstwo, sformułowane w naukowym, ludzkim, lo-
gicznym myśleniu, aby uniemożliwić wam akceptację Prawdy.
Szatan nie chce, abyście wy, Moje Dzieci, przyszli do Mnie. Jego uścisk jak imadło musi być zerwany, ale
może to być dokonane jedynie przy waszej pomocy. Nie pozwólcie mu zaciemniać waszego osądu jego
kłamstwami. Będzie dla was bardzo trudne, aby zignorować jego argumenty, drwiny i szyderstwa, gdyż
taka jest metoda jego działania.
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Szatan działa poprzez innych ludzi, aby was zniechęcić
Wielu z was nie będzie wiedziało, że szatan działa w ten sposób poprzez innych ludzi, których poglądy być
może respektujecie. Ale to jest właśnie dokładnie tak, jak on pracuje. Będzie komunikować się przez te
biedne dusze, które przyciągane są do ciemności. On zapewni, że ich umysły są zablokowane na Prawdę
Mojej Chwały i Wiecznego Życia, do których macie prawo. Nigdy, przenigdy nie pozwólcie, by jego wpływ
zakłócił waszą miłość do Mnie. I pamiętajcie: ponieważ on nie wygra tej walki, to te biedne dusze, które
pójdą za nim, razem z nim wrzucone będą do piekła. Jeśli pragniecie Wiecznego Życia, wykorzystajcie ten
czas na ziemi, aby potępić szatana dopóki możecie.

Będę panował na ziemi przez 1000 lat
Moja Córko, będę panował na ziemi przez 1000 lat. Nie popełnijcie błędu, bo kieruję teraz wydarzeniami,
które obecnie rozwijać się będą w świecie. Przygotowałem teraz drogę dla Mojego Nowego Królestwa na
ziemi, a czas ten jest bliski. Znacznie bliżej niż wielu pojmuje. Radość tej wiadomości powitana będzie
przez wszystkich. Położy kres wszelkiemu cierpieniu na świecie. Zainicjuje Źródło miłości i chwały, aby
miały w nim udział wszystkie Moje Dzieci.
Ten Nowy Raj wykracza poza wasze zrozumienie, ale posłuchajcie: To nowe życie, życie wolne od zmar-
twień, zaoferowane będzie wam wszystkim Moim pobożnym wyznawcom. Nie będziecie niczego potrze-
bować. Wszystko otrzymacie ode Mnie. Każdy z was, kto wybiera to Chwalebne Królestwo będzie
zdumiony Drogocennym Klejnotem, który na was czeka. Módlcie się teraz, aby wasi bracia i siostry otwo-
rzyli oczy na Prawdę obietnic, które uczyniłem, tak aby i oni mogli wejść do Nowego Życia na ziemi.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Przebaczenie – droga do wolności
Orędzie nr 91 z serii Ostrzeżenie. Sobota, 21 maja 2011, godz. 10:40

Moja Córko, przebaczenie jest drogą do wolności. Kiedy przebaczacie tym, którzy was obrażają lub wy-
rządzają wam ból, stajecie się wolni duchem. Tak jest, kiedy radość wypełnia duszę. Oznacza to również,
że Ja jestem w was obecny. Gdy przebaczacie innym, jest to znak miłości nie tylko do bliźniego, ale miło-
ści do Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela. Ci, którzy Mi nie wierzą, niech wiedzą, że kiedy przebaczają
innym, Ja także jestem obecny i idę z nimi. Mimo to nie mają pojęcia, że tak właśnie jest.
Przebaczenie jest miłością. Moja miłość nie zna końca; ale błagam was, Moje Dzieci, umożliwcie Mi prze-
baczenie wam waszych grzechów. Gdybyście tylko mogli Mnie poprosić, abym to zrobił, nie tylko będzie-
cie wolni, ale miłość i radość, których doświadczycie będzie dla was zaskoczeniem. Ten akt pokory pozwali
wam łączyć się w miłości z innymi. Wasze światło będzie świecić i będzie wpływać na innych w szczególny
sposób, ale ani wy, ani inni nie będą tego świadomi. Gdy nastąpi akt umorzenia win, Moja miłość zaleje
wasze dusze. Wasze czyste dusze będą jak magnes przyciągać innych do siebie.
Przebaczyć innym nie jest łatwo, Moje Dzieci. Duma i poczucie własnej wartości zapobiegają tym wielkim
aktom miłosierdzia. Jest to dzieło szatana. On wie, że brak przebaczenia prowadzi do innych, bardziej po-
ważnych grzechów wobec Boga Ojca. Jeżeli nie możecie wybaczyć innym, przede wszystkim budujecie
urazę, która, gdy się zaognia, prowadzi do nienawiści, a nawet morderstwa. W wielu przypadkach może
doprowadzić to do wojny.

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

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

Wasz Kochający Zbawiciel Król Miłosierdzia Jezus Chrystus
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Nowe przepowiednie – powódź we Francji tego lata
Orędzie nr 92 z serii Ostrzeżenie. Niedziela, 22 maja 2011, godz. 14:30

Moja ukochana Córko, objawienie dane ci 18 marca 2011r o północy, że w maju nastąpi wybuch wulkanu
w Islandii (miejsce i czas znane było wizjonerce – przyp.tł.), spełniło się teraz. [Link do orędzia tutaj.] Może
zastanawiasz się, dlaczego jesteś tak wstrząśnięta, kiedy stało się tak, jak było przewidziane. Chcę więc to
wytłumaczyć.
Mimo, że większość twoich wątpliwości dotyczących autentyczności Mojej łączności z tobą zostało roz-
wianych, bałaś się jeszcze, że nie rozpoznajesz poprawnie tych proroctw. Musisz teraz napełnić się ufno-
ścią i pozwolić Mi rozwiać twoje obawy. Działaj teraz i ogłaszaj publicznie, bez wahania, inne wydarzenia,
które ci objawiłem. Dzięki temu więcej ludzi zrozumie, że to Jestem Ja, Jezus Chrystus, który obecnie do-
maga się uwagi, niezbędnej by pomóc w ratowaniu dusz.
Kiedy potwierdzą się te proroctwa, będzie mniej wątpliwości co do ich autentyczności w sercach Moich zwo-
lenników. Jednak będą też nadal nieprzekonane, zatwardziałe dusze, które wzbraniają się uwierzyć, i które
zawsze oferują logiczną odpowiedź, gdy są świadkami Prawdy.

Powodzie we Francji, fale upałów w Turcji.
Słuchajcie Mnie teraz. Tego lata nastąpią powodzie w południowej Francji. Fala upałów będzie mieć miejsce
w Turcji. Nastąpią inne ekologiczne wydarzenia, które spowodują chaos, w tym trzęsienie ziemi w Anglii
(ale nie natychmiast). Niektóre z nich będą miały wpływ na inne kraje europejskie. Oczekujcie wzrostu po-
ziomu morza w rejonie Morza Śródziemnego, które zszokuje każdego. Trzęsienia ziemi będą odczuwalne
również w Norwegii i w Ameryce Południowej.
Chcę, Moja Córko, ujawnić Ci inne wydarzenia, ale tylko z jednego powodu: dla Nawrócenia Moich Dzieci.
W przypadku, gdy zaakceptują, że Ja mówię do nich przez ciebie, przyniesie Mi to radość. Nie mam zamiaru
przerażać Moich Dzieci, ale wydarzenia te będą nadal eskalować na świecie, jako część nadchodzącej Wiel-
kiej Kary. Są one niezbędną częścią walki z oszustem.
Módlcie się, Moje Dzieci, aby osłabić i zapobiec tym wydarzeniom, gdyż modlitwa jest niezwykle potęż-
nym środkiem Wybaczenia.
Idźcie teraz w pokoju. Nie obawiajcie się opublikowania tych proroctw, gdyż wydarzenia te nastąpią.
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

Dlaczego przekazuję światu w taki sposób
Orędzie nr 93 z serii Ostrzeżenie.

Moja droga córko, nadszedł teraz czas, aby zastanowić się nad Moimi Świętymi Przekazami i stwierdzić,
że wielu grzeszników z całego świata zwróciło na Nie uwagę.
Nie popełnijcie błędu. Orędzia te dane są światu jako dar, aby pomóc uratować was wszystkich, wszystkie
Moje Dzieci, włącznie z tymi, które różnymi ścieżkami zmierzają do Boga, Przedwiecznego Ojca.
Ludzie, szczególnie katolicy, będą zdezorientowani, że nie faworyzuję ich przed Moimi innymi Dziećmi róż-
nych wyznań. Mój Wybór Słów przeznaczony jest do wysłuchania przez wszystkich, a nie tylko przez nie-
wielu wybranych. Moja Miłość nie robi żadnych różnic. Posłuchajcie Mnie ci, którzy sprawdzają, w jaki
sposób przemawiam do ludzi za pomocą tej wizjonerki. Jeśli wy, Moi uczniowie, rozumiecie, że Prawda
nigdy nie zmieniła się od czasu Mojego Ukrzyżowania, wiecie także, że muszę rozszerzyć Moją Miłość na
wszystkie Dzieci Boże. Nikt nie jest lepszy od innych.
Moja córko, nie musisz reagować lub próbować bronić Moich Słów, gdy padnie żądanie wyjaśnienia, dla-
czego mówię w taki sposób. Moje Słowo jest Słowem Boskim. Nie może być zmienione lub poprawione,
aby odpowiadało tym, którzy uważają się za ekspertów w zakresie teologicznego prawa. Moje Słowo zo-
stanie dane światu w języku, który dzisiaj będzie jasno zrozumiany przez ludzkość. Wielu zapyta, dlaczego
Słowa te nie używają tej samej terminologii i wyrażeń stosowanych przez Moich Proroków i Apostołów z
minionych czasów. Odpowiem im teraz:
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Pamiętajcie, Moje Nauki nie zmieniają się nigdy. Bez względu na to, jakiego języka używam dzisiaj do
przekazywania w nowoczesnym stylu, Prawda pozostaje ta sama, nienaruszona.
Uważajcie na wizjonerów i jasnowidzów, którzy twierdzą, że otrzymują ode Mnie wiadomości, przy uży-
ciu starożytnego języka lub fragmentów z Pisma Świętego. To nie jest sposób, w jaki dziś zwracałbym się
do ludzkości. Dlaczego miałbym to zrobić? Czy nie wyobcowałbym przez to nowej generacji? Tych, któ-
rzy nie znają języka zawartego w Świętej Księdze Mojego Ojca?
Prostota jest kluczem, Moje Dzieci, przy przekazywaniu Mojego Najświętszego Słowa. Pamiętajcie, gdy bę-
dziecie nauczać innych Prawdy o Moim Istnieniu, że prostota jest niezbędna w waszym sposobie nauki.
Jeśli tak nie zrobicie, nie będziecie docierać do tych zagubionych dusz, gdyż pozostaną one głuche na wasze
słowa.

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

Niebiosa otworzą się podczas Ostrzeżenia
Orędzie nr 94 z serii Ostrzeżenie. Poniedziałek, 23 maja 2011, godz. 14:30

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

Ostrzeżenie będzie dramatycznym wydarzeniem.
Wielu ludzi na świecie dozna wstrząsu, ponieważ będzie to dramatyczne wydarzenie, gdzie Niebo otworzy
się i Płomienie Miłosierdzia wystrzelą na cały świat. Wielu ludzi nie zrozumie, co się dzieje. Będą tak
wstrząśnięci, że błędnie pomyślą, iż są świadkami końca świata. Powiedz im, żeby radowali się, gdyż będą
świadkami Mojej Chwały. Będzie to, jeśli będą odpowiednio do tego przygotowani, najbardziej spektaku-
larny przykład Mojego Miłosierdzia od dnia Mojego Ukrzyżowania. Moje Dzieci, to będzie wasza Ratująca
Łaska i będzie chronić tych, którzy w przeciwnym razie zostaliby skazani na potępienie w głębinach Piekła.
Wszystkie Moje Dzieci, wszędzie, muszą ostrzec zagubione dusze, czego należy oczekiwać. Nakłońcie je,
by szukały teraz pojednania przez wyznawanie swych grzechów. Ważne jest, by tak wielu ludzi jak tylko
możliwie znalazło się wcześniej w stanie łaski, ponieważ z powodu szoku mogą nie przeżyć tego Wyda-
rzenia. Znacznie lepiej jest być wcześniej świadomym tego niezwykłego Boskiego Wydarzenia, niż pozos-
tać nieprzygotowanym w dniu Sądu Ostatecznego.
Bądźcie wszyscy silni. Cieszcie się, jeśli jesteście pobożnymi wyznawcami – wam pokazany zostanie mo-
ment Mojej Boskiej Obecności, której wasi przodkowie podczas swojego życia nigdy nie widzieli. Módl-
cie się za resztę Moich Dzieci. Powiedzcie im Prawdę teraz, dopóki możecie. Ignorujcie ich pogardę, gdy
powinni teraz działać, by przez modlitwy uzyskać przebaczenie swych grzechów – podziękują wam potem,
gdy Wielki Cud się wydarzy.

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

Wasz Boski Zbawiciel Jezus Chrystus
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Jeśli uważacie, że to trudne – modlić się
Orędzie nr 95 z serii Ostrzeżenie. Wtorek, 24 maja 2011, godz. 18:00

Moja ukochana Córko, cieszę się dzisiaj, że tak dużo pracy zostało wykonanej, w celu przekazania światu
Mojego Najświętszego Słowa poprzez twoje działanie. Nie wolno ci nigdy odczuwać, ze względu na ilość
ludzi odrzucających te orędzia, że nie robisz wystarczająco dużo. Te z Moich Dzieci, które nie akceptują Mo-
jego Słowa teraz, uczynią to z upływem czasu. Będą wówczas spragnione, by usłyszeć Mój Głos.
Skoncentruj się teraz na Mnie. Nie daj się zwieść tym, którzy przekazy te traktują z pogardą. Nie zniechę-
caj się nigdy dla tych, którzy słuchają teraz Mojego Słowa i rzeczywiście, z miłości do Mnie, rozprzestrze-
niają Prawdę wobec innych.
Nawrócenie jest trudnym wyzwaniem w świecie tak ślepym na Prawdę o Życiu Wiecznym. Niezbędna jest
wytrwałość, a z pomocą Ducha Świętego, którego Moc odczuwalna jest wszędzie na całym świecie, Moje
Dzieci powrócą w końcu do Mnie; ale nie wszystkie. Dla tych, które wolą sztuczne udogodnienia oferowane
im przez oszusta, odrzucenie życia, które prowadzą, będzie bardzo trudne.
Módlcie się za wasze rodziny i wszystkich przyjaciół, abyście podczas Ostrzeżenia mogli połączyć się
wszyscy w miłości do Mnie. Jeśli przyjmiecie to Wydarzenie jako waszą drogę do Wolności, będziecie na-
grodzeni Moim Wielkim Miłosierdziem.

Modlitwa nie jest łatwa.
Modlitwa nie jest łatwa dla wielu Moich Dzieci, które recytację długich powtarzalnych modlitw uważają za
trochę nudną. Jeśli jest to wasz sposób modlenia się i zmagacie się z tym, po prostu usiądźcie spokojnie i
komunikujcie się ze Mną w milczeniu. Wystarczy, gdy zastanowicie się nad Moim Życiem na ziemi. Przy-
pomnijcie sobie czas, który tam spędziłem i lekcje Miłości, które dałem wam wszystkim. To wystarczy. Po-
zwólcie uspokoić się waszemu umysłowi, a Ja wezmę udział z wami w rozważaniach.
Wędruję z każdym z was. Jestem obecny w każdej minucie dnia, bez względu na to, co robicie. Ja nigdy nie
jestem daleko. Pamiętajcie, że jestem waszą Podporą w życiu. Oprzyjcie się na Mnie. Proście szczerze o
Moje Wsparcie, a Ja usłyszę wasze wołanie. Nigdy nie odrzucam waszych próśb, jeśli są zgodne z Moją
Świętą Wolą. Jeżeli jednak prosicie o przysługi, które mają na celu przekazanie wam światowego zbytku,
wiedzcie, że tym nie obdarzam nigdy. Nigdy nie daję prezentów, o których wiem, że są złe dla duszy. Moje
dary są dawane, bym mógł was zbliżyć do Mojego Serca. Gdy to się stanie, nie będziecie chcieć niczego wię-
cej.

Wasz Kochający i Oddany Zbawiciel Jezus Chrystus

Chciałbym podziękować tym, którzy pomagają w rozprzestrzenianiu Mojego Świętego Słowa
Orędzie nr 96 z serii Ostrzeżenie. Czwartek, 25 maja 2011, godz. 16:00

Przychodzę teraz, by dodać odwagi wszystkim tym Moim wiernym, którzy po uznaniu Mojego Prawdziwego
Głosu, zareagowali wielkimi dziełami życzliwości. Chciałbym podziękować tym z Was, którzy hojnie po-
święcają swój czas w celu promowania i rozpowszechniania Moich Przekazów. Moje Drogie Dzieci, wy
przynosicie w tym czasie dziejów wielką radość do Mojego zasmuconego Serca. Wy, Moje Dzieci jesteście
dzielne, odważne i przeniknięte Darem Ducha Świętego. Wasza wierność i podarunek dla Mnie waszego
czasu i miłości w oddaniu Prawdzie, przyniosą wielkie łaski w Nowym Raju, który obiecałem Moim Dzie-
ciom.
Poprowadzę waszą rękę w trakcie trwania tej Świętej Pracy, i czujecie Moją Miłość. Nigdy nie bójcie się
głosić Mojego Słowa, gdyż każdy mały wysiłek, każdego kto promuje te orędzia, zostanie nagrodzony.
Idźcie teraz, Moi drodzy wierni wyznawcy. Rozprzestrzeniajcie Moje Święte Słowo i pomóżcie swoim bra-
ciom i siostrom, którzy potrzebują prowadzenia.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus
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Orędzie z ostrzeżeniem dla światowych przywódców
Orędzie nr 97 z serii Ostrzeżenie. Czwartek, 25 maja 2011, godz. 22:00

Moja Córko, w krajach na całym świecie wrze pod powierzchnią z niepokoju, zarówno ze względu na nie-
nawiść okazywaną człowiekowi przez człowieka, jak również trwające wstrząsy ekologiczne. Tak jest, gdy
Matka Natura uwolni wkrótce Nieoczekiwane, aby pokazać człowiekowi, że nie jest w stanie, niezależnie
od jego aroganckiej pewności siebie, kontrolować wszystkiego.
Człowiek ma wiele lekcji do nauczenia. Ciągłe wysiłki, w celu zwiększenia władzy na najwyższych szczeb-
lach przez tych, którzy rządzą, mają wpływ na zwykłego człowieka, który polegać ma na tym rządzie i li-
derach interesu, że będą dbać o jego potrzeby. Pomoc, której potrzebuje człowiek okazana będzie tylko
wtedy, gdy przywódcy ci rządzą z prawdziwą miłością w sercach dla swoich bliźnich. Niestety, chciwość i
żądza władzy oznacza, że w rzeczywistości nie to jest celem wielu przywódców świata.

Bóg Ojciec nie będzie dłużej tolerować waszych grzesznych czynów
Moje ostrzeżenie dla przywódców z całego świata, kimkolwiek są, jest następujące:

Narzucanie waszym bliźnim nieuczciwych praktyk i życiowych utrudnień spowoduje, że ręka Mojego Przed-
wiecznego Ojca szybko spadnie w tych krajach i miejscach, w których przebywacie. On nie będzie dłużej
tolerować waszych grzesznych czynów. Ukrywajcie się jeśli chcecie, ale będzie to bezużyteczne. Wasze
bronie zagłady zostaną zniszczone. Traktowanie waszych bliźnich stworzy sytuację, w której czy tego chce-
cie, czy nie, będziecie musieli odpowiedzieć przed Bogiem, Przedwiecznym Ojcem. Wasze moralne zobo-
wiązania muszą być dotrzymane, ponieważ ostatecznie osądzeni będziecie za swoje działania.
Kierujcie waszymi bliźnimi z miłością, godnością i szacunkiem dla ich fizycznego i moralnego dobra. Je-
żeli odmawiacie ludziom prawa do religijnej wolności lub narzucacie im dyktaturę jakiegokolwiek rodzaju,
która w imię jedności politycznej zmusza ich do zaprzestania lub ograniczenia ich religijnych praktyk, to
jesteście zgubieni. Nie tylko będziecie cierpieć za swoje działania, ale osąd będzie surowy. Ci z was, któ-
rzy przysięgają wierność swoim bliźnim w imię Boga, Przedwiecznego Ojca, i mimo to przygotowują nie-
uczciwe nowe ustawy, odmawiające im prawa do żywności, schronienia i religijnej wolności,
skonfrontowani zostaną z gniewem i ręką Boga Ojca.
Świat cierpi teraz w każdym kraju z powodu dyktatur, choć nie w miejscach, gdzie można było je przy-
puszczać. Świat cierpi również trudności finansowe, które wrażliwych czynią słabszymi. Mówię teraz do
tych przywódców, którzy mają jakiekolwiek poczucie chrześcijańskiego obowiązku, by walczyli o prawo
umożliwienia Moim Naukom oddziaływania na ich decyzje, mające bezpośredni wpływ na Moje Dzieci na
całym świecie.
Ci z was, którzy zmawiają się w korytarzach władzy w celu stłumienia w kontrolowany sposób wielu kra-
jów, co wpłynie na naród po narodzie i wszędzie doprowadzi do życiowych trudności, zdajcie sobie sprawę,
że wasze działania będą ukarane. Bóg, Przedwieczny Ojciec okazywał do tej pory cierpliwość w nadziei,
że ujrzycie bezcelowość waszych dróg. Zamiast tego przecie do przodu jak Elitarna Grupa, która uważa się
za ważniejszą od reszty ludzkości. Wasze działania, bądźcie ostrzeżeni, zakończą się katastrofą. Wasze uza-
leżnienie od bogactwa, dominacji i chciwości pozostawi was nie tylko nagimi i wrażliwymi, ale w jeszcze
gorszym stanie niż ci, których maltretowaliście przez nadużycie władzy.
Nadszedł czas walki, aby uwolnić świat od zła i władzy szatana. Bóg Ojciec jest teraz w trakcie uwalniania
wielu trzęsień ziemi, tsunami i powodzi, w próbie obudzenia was. Wasze zmowy dla obalenia przywódców
światowych i przywódców grup religijnych oraz wprowadzenia środków kontroli, w tym jednej światowej
waluty, nie będą ignorowane. Ponieważ będziecie świadkami tych wydarzeń rozgrywających się teraz, nie
będzie dla was możliwe, by je zlekceważyć. Wydarzenia te wstrząsną waszym ślepym pędem do władzy.
Uświadomicie sobie błędy waszych metod. A kiedy to nastąpi, będę ciągle oczekiwał. Przybiegniecie do
Mnie prosić, nie tylko o przebaczenie, ale także aby wykorzystać dla zadośćuczynienia waszą miłość do
Mnie. Wy, Moje Dzieci, które macie głęboką, stanowiącą podstawę, miłość do Mnie, jesteście teraz Moją
największą nadzieją w pokonywaniu zła i niesprawiedliwej politycznej korupcji na świecie. Módlcie się o
łaski, które pomogą wam wrócić do Mnie.
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Katastrofy klimatyczne, nie widziane od czasów Noego
Modlitwa pomoże, jak mówiłem wcześniej, osłabić żywioły na świecie, które teraz prowadzą do serii kata-
strof związanych z klimatem, jakich człowiek nie był nigdy świadkiem od czasów Noego. Świat, który zna-
cie, będzie cierpieć tak wiele zdarzeń na raz, że chaos i zamieszanie staną się normą.
Dlaczego mielibyście umożliwiać, aby to się zdarzyło? Mówię do tych, z olbrzymim politycznym i finan-
sowym wpływem, którzy są wtajemniczeni w to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. To jest wasza
ostatnia szansa, dawana z poczucia Miłości i Współczucia dla ludzi na całym świecie, aby zawrócić teraz i
zakończyć wasze złe drogi; albo – ponosić konsekwencje.
Wasz Sprawiedliwy Sędzia
Jezus Chrystus
Król Miłosierdzia

Radzenie sobie z trudnościami finansowymi
Orędzie nr 98 z serii Ostrzeżenie. Piątek, 27 maja 2011, godz.13:00

Moja droga, umiłowana Córko, jest Moim życzeniem, abyś zaczęła teraz co najmniej jeden dzień w tygod-
niu pościć. Jeśli uczynisz to, ucieszysz Mnie bardzo. Ofiara ta wzmocni czystość twojej duszy i zbliży cię
do Mojego Najświętszego Serca.
Moje Dzieci na świecie stoją w tych czasach przed wieloma wyzwaniami, z którymi nigdy wcześniej nie
miały do czynienia. Największym wyzwaniem jest teraz odnaleźć się w sytuacji, gdy zaczyna brakować
pieniędzy. Dla wielu, którzy potrzebują ich, aby utrzymać swe domy i wyżywić rodziny, jest to bardzo prze-
rażające. Druga trudność polega na braku jakichkolwiek sensownych duchowych wskazówek w ich życiu,
które do tej pory postrzegane było jako ważne.
Jeśli tracicie wasze dochody, tracicie aspiracje do luksusowych dóbr ziemskich. Po co luksusowy samo-
chód, kiedy nie możecie nakarmić waszej rodziny? Jaki jest pożytek z pięknej sukni, gdy nie możecie utrzy-
mać ciepła w domu, bo nie możecie sobie na to pozwolić, by ogrzewać go prawidłowo? Dopiero, gdy Moje
Dzieci stwierdzą, że pozbawione zostały nadmiaru obfitości, do których przywykły, zrozumieją rzeczywis-
tość, w jakiej teraz zostały pogrążone.
Dzisiaj, waszym priorytetem muszą być podstawowe potrzeby. Następnie należy zadać sobie pytanie, co jest
teraz ważne? Gdy będziecie nakarmieni i ubrani, co wtedy? Pokazanie się przed innymi nie ma już znacze-
nia, gdy staracie się o podstawowe rzeczy, by przetrwać. Nie liczy się już zazdrość bogactwa i statusu są-
siadów. Teraz dopiero szukać będziecie duchowej pociechy, której przez tak długi czas brakowało w waszym
życiu.
W dążeniu do znalezienia komfortu myśli, zwróćcie się do Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca, do Boga,
Stwórcy wszystkich rzeczy. Nie ulegajcie pokusie szukania remedium u duchowych uzdrowicieli, jeżeli nie
reprezentują Mnie. Nie szukajcie pociechy w sztucznych stymulatorach, aby ulżyć waszemu bólowi i smut-
kowi. Jedynym sposobem, by stać się wolnym od trosk i cierpień, jest zwrócić się do Mnie, Jezusa Chrys-
tusa, Waszego Zbawiciela.

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

Kocham was wszystkich.

Wasz oddany Zbawiciel
Jezus Chrystus
Król Miłosierdzia i Współczucia
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Grzech jest zawsze grzechem, bez względu na sposób usprawiedliwienia
Orędzie nr 99 z serii Ostrzeżenie. Niedziela, 29 maja 2011, godz. 17:00

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

Moje Dzieci są szczęśliwe, że wybaczam im ich grzechy
Jeśli tylko Moje Dzieci na całym świecie wiedziałyby o Moim Miłosierdziu, zdałyby sobie sprawę, jak są
szczęśliwe, że dany jest im ten Wielki Dar Przebaczenia, który oferuję im w tym życiu. Jeśli nie proszą re-
gularnie o przebaczenie, to ich grzechy doprowadzą ich do kontynuowania grzeszenia, ponownie i ponow-
nie. Im więcej grzeszą, tym dalej będą odsuwać się ode Mnie i trudniej im będzie wrócić do Mnie.
Posłuchajcie Mnie. Moje Miłosierdzie jest dla was wszystkich, abyście z Niego skorzystali. Przyjmijcie Je
teraz ode Mnie. Nie pozwólcie światu łapać się w pułapkę, dopuszczając byście padli ofiarą pokus grzechu.
Grzesząc wpadacie w pułapkę i nie wiecie gdzie się zwrócić. Grzech sprawia, że czujecie się nieswojo we-
wnątrz, w głębi duszy.

Tolerancja jest dzisiaj modna
Tak wiele Moich Dzieci głośne woła o potrzebie „tolerancji w społeczeństwie”. Tolerancja w swoim nie-
precyzyjnym pojęciu jest dziś modna. Może być wykorzystana do zafałszowania nawet najcięższych grze-
chów. Tolerancja jest sprytnie ukształtowana, by bronić każdego rodzaju grzechu znanego człowiekowi w
dzisiejszym świecie. Każdy zastrzega sobie prawo do tolerancji. Bez względu o jaki grzech chodzi, w więk-
szości przypadków promowany będzie jako prawo obywatelskie. Jakkolwiek grzechy te są promowane jako
„mające rację”, to zawsze będą błędem. Nadszedł czas, że człowiek staje w obliczu Prawdy; aby ponownie
stać się odpowiedzialnym; aby zaakceptować, że akty grzechu, w których uczestniczy są moralnie złe; aby
traktować bliźnich, w tym dzieci w łonie matki, jako równoprawnych pod każdym względem.
Módlcie się mocno o Łaskę, aby zobaczyć Prawdę, taką jaka jest, a nie zmanipulowaną wersję, w którą zde-
cydujecie się uwierzyć, ponieważ odpowiada waszym egoistycznym celom. Jest tylko jedna Prawda. W wa-
szych sercach każdy z was zna różnicę pomiędzy dobrem i złem. Zaakceptujcie to teraz, jeśli chcecie, bym
uratował was od ognia piekielnego.
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

Miecze Sprawiedliwości opadną teraz
Orędzie nr 100 z serii Ostrzeżenie. Poniedziałek, 30 maja 2011, godz. 3:00

Słuchajcie Mnie teraz Moje Dzieci wszędzie. Miecze Sprawiedliwości spadną na tych, którzy zaniechają od-
powiedniego przygotowania się do Ostrzeżenia.
Moje Płomienie Boskiego Miłosierdzia, przedstawione światu, aby każdemu z was dać przedsmak tego, jak
będzie w Dniu Sądu Ostatecznego, zostaną przez tak wielu z was błędnie zinterpretowane. Ten Wielki Dzień
Ostrzeżenia przybliża się co miesiąc tak, że musicie teraz znaleźć czas dla przygotowania się na Moje Bo-
skie Miłosierdzie.
Wiele, wiele dusz będzie mieć trudności ze zrozumieniem, co to Wydarzenie naprawdę oznacza. Tak wielu
umrze na skutek wstrząsu, co Mnie zasmuca, ponieważ dla tych, którzy nie przetrwają, przyczyną będzie
opłakany stan ich dusz.
Katolicy, szukajcie teraz wszędzie spowiedzi, jeśli chcecie skorzystać z Mojego Wielkiego Aktu Miłości i
Miłosierdzia. Chrześcijanie i inne wyznania, w ciszy mówcie i powiedzcie Bogu, jak pełni jesteście skru-
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chy. Jak bardzo żałujecie swoich przewinień i prosicie Go o wybaczenie wam za wasze grzechy. Tylko ci,
którzy z serca silni są w swojej miłości do Mnie i Boga, Wszechmogącego Ojca, będą wystarczająco przy-
gotowani. Inni, z powodu swej mocy umysłu i charakteru, w końcu zrozumieją Prawdę i przyjmą Mnie z
miłością w swoich sercach.

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

Wasz Kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Ostrzeżenie dla tych, którzy biorą udział w kulcie szatana
Orędzie nr 101 z serii Ostrzeżenie. Poniedziałek, 30 maja 2011, godz. 22:00

Moja Córko, stajesz się teraz coraz silniejsza i przez twoje posłuszeństwo Mojej Świętej Woli możesz teraz
ostrzegać świat przed tym, co jeszcze nastąpi.
Gdy mówię o grzechu, nie ujawniałem haniebnych grzechów, które są popełniane, i które nawet zatwar-
działym grzesznikom trudno byłoby sobie wyobrazić. Obrzydliwe praktyki, dokonywane za zamkniętymi
drzwiami przez tzw. wyrafinowane zachodnie społeczeństwa, wstrząsnęłyby wami aż do szpiku kości.
Okrutne bestialstwa, gdzie w hołdzie szatanowi rytualnie mordowane są dzieci, to rzeczywistość w dzisiej-
szym świecie. Ale to tylko niektóre ze skrajnie złych czynów, które popełnione zostały przez człowieka pod
wpływem szatana. Jeśli idziecie tak daleko, Moje Dzieci, to będzie niemożliwe, aby do Mnie wrócić. Inne
czyny, które łamią Moje Serce, to fizyczna przemoc, szczególnie wobec młodych, niewinnych dzieci.
Pozwólcie Mi uzmysłowić wam rodzaj grzechów, które wielu z was sprawiłyby wielką udrękę, gdybym
opisał je w szczegółach. Wyznawcy szatana, ze względu na ich kult, są bezlitośni w traktowaniu człowieka,
dla którego nie mają szacunku. Ofiary, w tym ofiary składane z ludzi, bluźnierstwa i przekleństwa, akty
profanacji Mnie, Mojego Przedwiecznego Ojca i Mojej Ukochanej Matki – są to regularne rytuały. Tak nie-
wiele wstydu mają ci wyznawcy szatana, że swój brak szacunku afiszują publicznie poprzez muzykę, kino,
telewizję i sztukę.
Winni takich świętokradztw, stoicie przed wiecznym potępieniem w piekle, gdzie będziecie się palić na
wieki.
Jest to jedno z ostatnich ostrzeżeń, które otrzymacie ode Mnie, waszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest
to również Moja końcowa prośba do was, ratujcie się póki możecie.
Ja, Jezus Chrystus, nie robię żadnych próżnych gróźb. Zrobię wszystko, aby was uratować. Ale od pewnego
punktu nie ma nic, co mógłbym zrobić, aby zatrzymać was w poszukiwaniu fałszywego pocieszenia, które
jak myślicie, zaoferowane będzie przez złego. Zrzućcie kajdany szatana, które was krępują i uciekajcie teraz
do Mnie. Uratuję was, ale musicie Mnie poprosić o przebaczenie wtedy, gdy jeszcze żyjecie.
Pamiętajcie, że to jest wasz wybór. Niebo albo piekło. Wybieracie, gdy wciąż jeszcze żyjecie na Tej ziemi,
ponieważ nie będzie to dla was możliwe przy przejściu do następnego życia.
Wasz zawsze cierpliwy i kochający Jezus Chrystus

Powiedz im, że ich kocham, ale chcę, żeby ze Mną rozmawiali
Orędzie nr 102 z serii Ostrzeżenie. Wtorek, 31 maja 2011, godz. 10:00

Moja droga, ukochana Córko, to była dość niezwykła podróż dla ciebie, w tak krótkim czasie. Zdaję sobie
sprawę, że jesteś zmęczona. Szybkość, z jaką orędzia te zostały odebrane przez Ciebie i tak prędko, w tak
wielu językach opublikowane, pokazuje naglącą potrzebę, którą reprezentują. Pokazuje to również Boskie
przewodnictwo w pracy, w najdoskonalszym formacie.
Przekazy te, pełne Mojej Nauki, naprawdę są w celu wyjaśnienia znaczenia waszych dusz w tym życiu,
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póki jest to możliwe. Wielu ludzi, czytających te orędzia, szczególnie tych z małą wiarą w Boga, Przed-
wiecznego Ojca, będzie przez nie zaniepokojonych. Wielu nawróci się. Niektórzy będą się obawiać o swoją
przyszłość na tej ziemi, o przyszłość swych rodzin i przyjaciół.

Proszę powiedz im, że ich kocham
Jeśli otworzą swoje umysły na pierwszy fakt, że Bóg rzeczywiście istnieje, wtedy będą gotowi do drugiego
etapu. Wtedy, kiedy zaczną się zastanawiać, dlaczego takie przekazywanie ma miejsce, dlaczego Jezus
Chrystus, jedyny Syn Boga, Przedwiecznego Ojca, podejmuje tak nadzwyczajne kroki, dojdą do oczywis-
tego wniosku. Ponieważ kocham każdego z was, chcę was uratować. Chcę otoczyć troską was wszystkich
i muszę podjąć nadzwyczajne środki, aby zbliżyć was do Mojego Serca.
Chcę dotknąć was w waszych sercach tak, aby Światło zaiskrzyło w waszej duszy. Nie macie się czego oba-
wiać na tym świecie, jeśli zaufacie Mi całkowicie. Mam cudowne plany dla wszystkich, którzy zbliżą się
do Mojego Najświętszego Serca. Najbardziej niezwykłe dary czekają na was. Nie bójcie się światowych nie-
pokojów. Będę chronić tych, którzy wierzą we Mnie, i zatroszczę się o potrzeby waszych ciał. Zaufajcie Mi,
Panu ludzkości, posłanemu raz jeszcze, by uratować was od wiecznej ciemności.

Zwróćcie się do Mnie jak niewinne dzieci
Nie musicie nauczyć się modlitw, jeśli ich w ogóle nie znacie. Tak, one są pomocne, ale wszystko o co was
proszę, by zrobić, to porozmawiać ze Mną. W taki sposób, jak normalnie rozmawialibyście z przyjacielem.
Odprężcie się, zaufajcie Mi. Poproście Mnie o Moją pomoc. Moje Miłosierdzie jest pełne, tak pełne, że
tylko czeka, aby je wylać na was. Gdybyście tylko znali Współczucie, które Mam dla wszystkich na ziemi,
nawet dla grzeszników. Moje Dzieci pozostają Moimi Dziecimi nawet wtedy, gdy grzech plami ich dusze.
Brzydzę się grzechu, ale kocham grzesznika.
Tak wielu z was obawia się prosić regularnie o przebaczenie. Nigdy nie musicie się tym martwić. Nigdy. Jeśli
naprawdę żałujecie, będzie wam odpuszczone.
Grzech, Moje Dzieci, będzie stałym problemem. Nawet Moi najbardziej pobożni wyznawcy grzeszą, grze-
szą i grzeszą ponownie. To jest fakt. Gdy szatan został zwolniony, grzech stał się powszechny. Wielu wsty-
dzi się za bardzo, aby zwrócić się do Mnie. Spuszczają głowy i przymykają oczy, gdy się źle zachowali. Zbyt
dumni i speszeni brną nadal, jak gdyby mogło to być zapomniane. Nie rozumieją, że ciemność przyciąga
ciemność.
Jeśli raz zgrzeszycie, o wiele łatwiej jest grzeszyć ponownie. Przez blokowanie waszych sumień cykl ten
powtarza się wtedy w koło. Gdyż grzesznicy wynajdą wszelkie preteksty do zignorowania tego, że robią źle.
Będą spadali dalej spiralą w dół, i to dlatego, że nie wiedzą, jak prosić o przebaczenie. Ponieważ nie zro-
zumieli znaczenia pokory, nie są w stanie zwrócić się do Mnie.
Wiedzcie – to nie jest skomplikowane, prosić Mnie o przebaczenie. Nigdy nie obawiajcie się Mnie. Czekam
na każdego z was, kto ma odwagę potępić własne grzechy. Jeśli uczynicie z tego wasz zwyczaj, dane wam
będą niektóre nadzwyczajne dary. Po wyznaniu waszych grzechów pozostawać będziecie w stanie Łaski. Na-
stępnie, podczas sakramentu Eucharystii poczujecie rosnącą energię, która będzie dla was zaskoczeniem.
Wtedy i tylko wtedy znajdziecie prawdziwy Pokój.
Nic was nie zakłopocze. Będziecie silni nie tylko w waszej duszy. Wasz umysł będzie spokojniejszy i bar-
dziej opanowany. Stawicie czoła życiu z innej i bardziej pozytywnej perspektywy. Kto nie chciałby takiego
życia?

Wróćcie do Mnie Dzieci, w tych czasach smutku na świecie. Pozwólcie Mi pokazać radość, która jest waszą
radością, gdy zwrócicie się do Mnie.
Pamiętajcie, że kiedyś oddałem Moje Życie dla was. Moja Miłość nie zna granic. Odpowiem na wasze wo-
łanie. Wszystko co musicie zrobić, to poprosić.

Wasz drogi, kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus
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Proroctwo z Garabandal będzie się teraz stawać rzeczywistością
Orędzie nr 103 z serii Ostrzeżenie. Wtorek, 31 maja 2011, godz. 15:30

Moja droga, ukochana Córko, przeszliśmy tak długą drogę w tak krótkim czasie. Był tego powód. Do tego
przez cały czas było potrzebne, by przekazywać Moje Najświętsze Słowa w świecie głodnym Mojej Miło-
ści.
Oni jeszcze nie słuchają. Ponieważ nie chcą wiedzieć. Podczas, gdy wielu z moich lojalnych zwolenników
jest teraz świadomych nadchodzących zmian, tak wielu nie ma w ogóle żadnego zainteresowania dla ostrze-
żeń, danych do tej pory dla świata, przez Moją Ukochaną Matkę. Proroctwa podane w Garabandal będą się
teraz stawać rzeczywistością. Przygotowujcie się teraz na to Wydarzenie, pozostało wam tylko kilka mie-
sięcy na przygotowanie waszych dusz.
Proszę nie bój się Moja Córko, bo wiem, że wydarzenia te zasmucały cię, gdyż myślisz o przyszłości swo-
ich dzieci. Ostrzeżenie zmieni wszystko; ale przedstawi rozwidlenie dróg. Ludzkość, gdy zostanie obudzona
dla Prawdy o istnieniu Boga, wybierze następnie z własnej wolnej woli jedną z dwóch ścieżek. Drogę zba-
wienia. Albo drogę potępienia.

Kara zetrze wiele ze świata
Módlcie się mocno, by człowiek wybrał tą pierwszą. Bo jeśli nie uczyni tego, świat ucierpi najpoważniej-
szą karę, a znaczna jego część będzie starta. Dlaczego Moje Dzieci chciałyby tego? Jednak z powodu grze-
chu, człowiek postanawia niestety zignorować Moją Obietnicę i iść drogą oszusta. Powiedziałem wam, że
nie podam wam daty Ostrzeżenia, która jest znana tylko kilku wybranym duszom. Bo jeśli Ta data byłaby
podana publicznie, to ludzie skłanialiby się do szukania zbawienia z poczucia fałszywej pokory. Zaufajcie
mi. Wszystko będzie dobrze, Dzieci. Jesteście błogosławione, aby otrzymać ten Cudowny Dar Objawienia.
Świat będzie teraz wydawał się cichszy i nieco niezwykły w nadchodzących miesiącach poprzedzających
Ostrzeżenie. Gdy się to wydarzy, choć będzie na niebie wizualnie spektakularne, tak spokojne będzie to
Mistyczne Doświadczenie, że będziecie bardziej przygotowani do tego cichego spotkania z waszym włas-
nym sumieniem.
Pamiętajcie, im więcej ludzi uprzedzonych będzie o Tym Wydarzeniu, tym więcej dusz zostanie uratowa-
nych. Módlcie się, módlcie o Moje Boskie Miłosierdzie dla tych dusz, które umrą podczas Ostrzeżenia. One
potrzebują waszych modlitw.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Dni Papieża Benedykta są teraz policzone
Orędzie nr 104 z serii Ostrzeżenie. Czwartek, 1 czerwieca 2011, godz. 11:00

Moja ukochana Córko, właśnie po raz kolejny zostałaś wypróbowana, by w Moje Najświętsze Imię rozmi-
jać się z prawdą. Będzie się to zdarzać regularnie, gdyż nie minie ani jeden dzień, w którym oszust nie prze-
stanie próbować odwieść cię od tej pracy, poprzez zasiewanie wątpliwości w twoim umyśle.
Nie wolno ci patrzeć na przekazy innych wizjonerów lub słuchać innej osoby twierdzącej, że przychodzi w
Moim Imieniu, jeśli dają ci wiadomość, która jest sprzeczna ze Słowem otrzymanym ode Mnie.
Moje proroctwa są dokładnie przekazywane tobie, Moja Córko. Szatan nadal będzie cię podchodził i zada-
wał ból, gdy się tego najmniej spodziewasz. Tak więc miej się cały czas na baczności. Dni Mojego uko-
chanego Wikariusza są już policzone. Zostawi Watykan zanim nastąpi Ostrzeżenie. Zaufaj mi. Bądź Mi
posłuszna. Robisz teraz dobre postępy. Ale nigdy nie odwracaj oczu ode Mnie.
Nie bój się jednak żyć tak, jak czyniłabyś to zwykle, jak długo modlitwa i oddanie Mi są integralną i istotną
częścią. Mam zamiar zapewnić, żebyś od tej pory nie była sama w tej pracy i tylko ci, którzy są kierowani
przeze Mnie, mogli mieć jakikolwiek wpływ na twoją opinię.
Zaufaj mi, kiedy mówię, że szatan nie będzie sabotować Moich Słów, ani zanieczyszczać tych przekazów,
które otrzymujesz ode Mnie. W tym przypadku to się nie stanie, gdyż Misja ta jest najważniejsza i zaofe-
rowana ci będzie Moja Córko, każda ochrona. Jeśli kiedykolwiek poczujesz się zaniepokojona którymś z
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przekazów, po prostu poproś Mnie o odpowiedź, a na pewno ją otrzymasz. Nie proś jeszcze innych o ich po-
glądy, bo nie są kompetentni, by komentować Moje Boskie Słowo.
Nie angażuj się nigdy w wiadomości innego wizjonera. Jest to bardzo ważne, gdyż zaszkodzi to twojej
pracy.
Już wiesz, że Ja, wasz Zbawiciel i Król Ludzkości sprawuję władzę. Nikt nie skala Mojego Słowa – nigdy.
Bądź wdzięczna, że udzielony ci został dar prorokowania. Bądź Mi posłuszna cały czas. Nigdy nie obrażaj
Mnie przez zwątpienie. Te czasy są całkowicie za tobą. Szukaj Mnie z pokorą w sercu i duszy. Zachowaj
milczenie, gdy Moje Słowo jest wyśmiewane, atakowane, odrzucane, zaprzeczane i kwestionowane, gdyż
nie jesteś w stanie odpowiedzieć za Mnie. Dowiesz się ode Mnie o wiele więcej, Moja Córko, jeśli usiądziesz
i będziesz Mnie słuchać. Nasycę twój umysł darem rozeznania. Przyjmij ten dar. Nie miej wątpliwości.
Ciesz się ze Mną.
To jest bardzo ważna Misja, różna od wszystkiego, co posyłałem do ludzi od czasów wczesnych proroków.
Będzie wymagać z Twojej strony siły, w ludzkim rozumieniu. Co jest ważne w tej chwili, to po prostu ko-
munikować się ze Mną poprzez modlitwę, adorację i Najświętsze Sakramenty. Wszystko inne musi zostać
poza tobą. Twoja rodzina jest bardzo ważna przez cały czas. Wszystko poza tymi dwiema sprawami należy
do znacznie niższej kategorii. Spróbuj się odprężyć i poczuć Moją Miłość. Nie marnuj cennego czasu na za-
martwianie się. Dołącz do Mnie w pełnej Jedności, a będziesz zabezpieczona przed krzywdą. Kocham cię
Moja Córko i ufam ci.
Twój oddany Zbawiciel i Nauczyciel Jezus Chrystus

Szatan werbuje młodych ludzi przez pop-kulturę
Orędzie nr 105 z serii Ostrzeżenie. Sobota, 4 czerwca 2011, godz. 17:00

Moja droga, ukochana Córko, nawrócenie rozprzestrzenia się na całym świecie, jako bezpośredni skutek
Moich Przekazów dawanych tobie. Cieszcie się, bo powiedziałem wam, że Moje Słowo, gdy jest czytane,
rozpali dusze wszędzie, w tym te letnie, grzeszników. Gdy tysiące lat temu dałem światu Moje Słowo do
Moich umiłowanych Apostołów, wywarli oni głęboki wpływ na ludzkość. Dziś, z wyjątkiem wyznawców
Boga, Przedwiecznego Ojca i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, wiele z tego co uczono, zostało niestety zapo-
mniane.
Moje przekazywanie przez ciebie, Moja Córko, jest próbą i uproszczeniem Moich Nauk. Ale co najważ-
niejsze, powodem dla którego teraz mówię, jest przypominać, uczyć i zaszczepić Moje Najświętsze Słowo
w umysłach Moich Dzieci, aby mogły być uratowane ze szponów szatana.
Moja Córko, poprzez dar Ducha Świętego napełniłem twoją duszę mocą rozeznania. Zdolność ta została ci
dana nie tylko, abyś mogła zrozumieć te przekazy, ale także by ujawnić ci zło grzechu. Teraz, gdy jesteś
świadkiem grzechu czujesz odrazę wzbudzoną do tego stopnia, że czujesz się wstrząśnięta. Daję ci teraz
smak tego, co cierpię, kiedy widzę Moje Dzieci zarażone grzechem.
Wiele z tego, co widzisz w codziennym życiu, w mediach, kinie i telewizji dezorientuje ciebie. Grzech, jeśli
jest obecny w duszach, przejawia się w sposób, który widoczny jest poprzez pewne znaki. Ty, Moja Córko,
możesz teraz dzięki Mojej Łasce, natychmiast dostrzec grzech u kogoś. Pierwszym znakiem jaki zobaczysz
jest arogancja i pycha, gdy jeden człowiek uważa się za ważniejszego niż inny. Inne oznaki, które są oka-
zywane, wywodzą się z grzechu pychy i chciwości.
Jednym z najbardziej szerzących się grzechów w dzisiejszym świecie jest seksualna perwersja. Gdy jest
prezentowana światu, zawsze będzie kamuflowana humorem. Jest to sprytny sposób próby przekonania in-
nych, że jest to naturalna część ludzkiej natury. Widzisz, Moja Córko, każdy człowiek na świecie lubi się
śmiać i potrzebuje poczucia humoru, który jest darem od Boga. Więc kiedy propagowane jest dewiacyjne
zachowanie seksualne, zwykle będzie tak przedstawiane, aby was rozśmieszyć. To jest nie tylko wtedy,
kiedy poniżane są kobiety, ale także, gdy wpływa się na młode dzieci, by zaakceptowały złe dekadenckie
zachowanie jako normalną pop-kulturę.
Szatan lubi rekrutować młode dusze. Więc wykorzystuje nowoczesne metody, by wziąć na cel te Moje dro-
gie, małe Owieczki. One, Moje małe Dzieci, będą nieświadomie naśladować wstrętne zachowanie, które bę-
dzie dalej potęgowane przez presję rówieśników.
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Ostrzeżenie dla tych, w przemyśle muzycznym
Ostrzegam teraz wszystkich w przemyśle muzycznym, filmowym i branży artystycznej. Jeśli kontynuować bę-
dziecie zanieczyszczanie Moich Dzieci, zostaniecie surowo ukarani. Wy, Moje zbłąkane Dzieci, jesteście ma-
rionetkami w arsenale szatana. Wykorzystuje was, uwodząc najpierw przez urok bogactwa, sławy i dobrobytu.
Potem atakuje waszą duszę. Później wciągnie was w głębiny deprawacji, gdzie jego demony wejdą do waszego
ciała, dzięki czemu mogą wykonywać swe własne straszliwe żądze i seksualnie zdeprawowane akty.
Od początku pomyślicie, że jest to tylko nieszkodliwa rozrywka. Czy nie wiecie, że wasze dusze są kra-
dzione? Czy nie obchodzi was to? Czy nie zdajecie sobie sprawy, że jeśli popełniacie te obsceniczne czyny
seksualnej deprawacji będziecie zgubieni na zawsze? Jeśli mocno pragniecie więcej emocji, jeśli ostatni akt
już wam nie daje podniety, staniecie się nienasyceni. Potem zniszczycie siebie samych. Jak myślicie, dla-
czego tak wielu z was, którzy mieszkają za tą fałszywą fasadą, którą jest kultura gwiazd, popełnia samo-
bójstwo, przedawkowuje narkotyki, doznaje uczucia depresji i rozpaczy rozdzierającej wasze serca? Nie
wiecie, że szatan chce mieć wasze dusze szybko? Im szybciej umieracie w stanie grzechu śmiertelnego,
tym szybciej szatan może ukraść Bogu, Ojcu Wszechmogącemu, waszemu Stwórcy, waszą duszę.
Jest to trudne do zrozumienia dla Moich Dzieci, które uwikłane są w tym kłamstwie. Ale pomyślcie o tym
tak: Nawet jeśli jesteście w grzechu, Światło Boga jest jeszcze obecne w was. Wielu grzeszników i ateis-
tów nie pojmuje tego. Kontynuują swą spiralę grzechu i zbliżają się do piekła. I tylko ze względu na Światło
Boga, utrzymują się przy zdrowych zmysłach. Bez Bożego Światła ziemia byłaby w ciemności. Ta ciem-
ność, raz doświadczona, sterroryzuje was. Wasze grzeszne czyny nie tylko będą dla was odpychające, ale
będziecie chcieli uciec i ukryć się. A nawet wtedy, gdyby Boże Światło nagle się pojawiło, nie bylibyście
w stanie wytrzymać Jego oślepiającego blasku i siły.
Bez Światła Boga jest kompletna ciemność duszy. Ponieważ wy, Moje Dzieci nigdy nie musiałyście obejść
się bez tego Światła, nie będziecie w stanie przetrwać, jeśli, i kiedy to Światło gaśnie.

Pielęgnujcie swoją duszę, jest ona wszystkim, co będziecie mogli zabrać ze sobą do następnego Życia
Ostrzeżenie da wam poznać sens, jakie to uczucie. Jeżeli podczas Ostrzeżenia znajdować się będziecie w
stanie grzechu śmiertelnego, nie bójcie się, gdyż jest właśnie jedynie tym: ostrzeżeniem. Niestety, tak szo-
kujące będą wasze grzechy, gdy pojawią się w ich surowym i okropnym stanie, że może to mieć na was
wpływ fizycznego wstrząsu. Nie czekajcie, aż dotąd. Uczyńcie coś teraz dla waszego duchowego życia.
Rozważcie godność waszej duszy. Pielęgnujcie waszą duszę, ponieważ jest wszystkim, co będziecie mogli
zabrać ze sobą do następnego Życia. Wasze ciała nie mają znaczenia. Jeśli jednak używacie waszego ciała,
danego wam jako dar przez Boga, Wszechmogącego Ojca, w grzeszny sposób tak, że stajecie się przyczyną
grzechu innych, to wasze ciało spowoduje upadek duszy.
Moje Dzieci, pomyślcie o waszym przyszłym szczęściu. Wasz czas na ziemi jest tylko ułamkiem czasu,
którego będziecie doświadczać w waszej egzystencji. Brak zadbania o duszę gwarantuje wam samotne po-
rzucenie do piekła, w którym nie istnieje życie poza wiecznym bólem i mękami.

Każdego dnia miliony szybko zdążają w kierunku bram piekła
Każdego dnia, w chwili śmierci, miliony dusz szybko kroczy w kierunku bram piekła. Potężni ludzie, przy-
wódcy, bogaci, biedni, piosenkarze, aktorzy, terroryści, mordercy, gwałciciele i ci, którzy są winni aborcji.
Jedynym wspólnym mianownikiem ich wszystkich jest to: żaden z nich nie wierzył, że istnieje piekło.
Wasz kochający Zbawiciel i Nauczyciel
Jezus Chrystus

Dwie komety zderzą się, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie
Orędzie nr 106 z serii Ostrzeżenie. Niedziela, 5 czerwca 2011, godz. 16:30

Moja droga, ukochana Córko, czas jest bliski. Ostrzeżenie jest teraz blisko. Z wielkim smutkiem muszę ci
powiedzieć, że wiele dusz nie zwróciło uwagi na przekazy o Ostrzeżeniu. Moje Słowo trafia na głuche uszy.
Dlaczego nie słuchają? Nie tylko daję im Mój Wielki Dar Miłosierdzia, gdy obleję Moimi Łaskami cały
świat, ale również próbuję przygotować ich do tego Wydarzenia. Wiele milionów grzeszników ucieszy się,
gdy pokazane im będzie Moje Wielkie Miłosierdzie. Inni nie będą mieli szansy, by uzyskać zbawienie w tym
czasie, ponieważ umrą od wstrząsu.
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Moja córko, musisz zrobić wszystko, aby ostrzec świat, bo to Wielkie Wydarzenie będzie wstrząsem dla każ-
dego. Będziecie widzieć wielkie znaki na niebie zanim Ostrzeżenie będzie miało miejsce. Gwiazdy kolido-
wać będą z takim impetem, że człowiek mylnie oceni spektakl widziany na niebie, jako katastrofalny.
Wynikiem zderzenia komet będzie wielkie czerwone niebo, a znak Mojego Krzyża stanie się widoczny dla
wszystkich na całym świecie. Wielu będzie się bać, ale Ja mówię: radujcie się, bo po raz pierwszy w swoim
życiu zobaczycie prawdziwie Boski Znak, oznaczający wspaniałą wiadomość dla grzeszników na całym
świecie.
Ujrzycie Mój Krzyż i będziecie wiedzieć, że Moje Wielkie Miłosierdzie dawane jest każdemu z was, Moich
drogich Dzieci. Bo z tej głębokiej trwałej Miłości, którą zachowuję dla was, umarłem dobrowolnie na krzyżu,
aby was zbawić. Gdy zobaczycie krzyże na niebie podczas Ostrzeżenia, będziecie wiedzieć, że jest to znak
Mojej Miłości do was.
Módlcie się Moi ukochani wyznawcy, aby wasi bracia i siostry mogli się cieszyć, gdy także im pokazany
zostanie Dowód Mojego Istnienia. Módlcie się, aby zaakceptowali, że jest to ich szansa rehabilitacji w
Moich oczach; że ten Wielki Akt Miłosierdzia będzie ratować ich dusze, jeżeli pozwolą Mi sobie pomóc.

Pokazane wam zostanie jak to jest – umrzeć w stanie grzechu śmiertelnego.
Ostrzeżenie będzie oczyszczającym doświadczeniem dla was wszystkich. Zwłaszcza dla tych w stanie grze-
chu ciężkiego może być w części nieprzyjemne, ponieważ po raz pierwszy pokazane zostanie wam, jakie
to uczucie, kiedy Boże Światło znika z waszego życia. Wasze dusze poczują rezygnację odczuwaną przez
tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego. Przez te nieszczęsne dusze, które dopuściły, aby już
było za późno, żeby prosić Boga o przebaczenie za grzechy. Pamiętajcie, że to ważne, gdy pozwolę wam
wszystkim poczuć tą pustkę duszy. Tylko wtedy możecie w końcu zrozumieć, że bez Bożego Światła w wa-
szych duszach przestajecie odczuwać. Wasza dusza i ciało byłyby tylko pustymi naczyniami. Nawet grzesz-
nicy czują Boże Światło, ponieważ jest Ono obecne w każdym z Jego Dzieci na ziemi. Ale kiedy umieracie
w stanie grzechu śmiertelnego, Światło to już nie istnieje.
Przygotujcie się na to Wielkie Wydarzenie. Ratujcie wasze dusze, dopóki możecie. Bo jeśli tylko Boże
Światło opuści was, wtedy ostatecznie uświadomicie sobie pustkę, jałowość i ciemność, które oferuje sza-
tan, pełne bólu i przerażenia.
Odnówcie wasze dusze. Cieszcie się teraz z Ostrzeżenia, które pozwoli wam uratować się i zbliżyć do Mo-
jego Najświętszego Serca.
Przyjmijcie Ostrzeżenie z zadowoleniem. Dany wam będzie przez Nie dowód Życia Wiecznego i zrozu-
mienie, jak ono jest ważne.
Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus Król ludzkości

Klucze Rzymu zwracane są obecnie do Boga, Wszechmogącego Ojca
Orędzie nr 107 z serii Ostrzeżenie. Poniedziałek, 6 czerwca 2011, godz. 10:30

Moja droga, ukochana Córko, bądź teraz silna. Treść Moich przekazów do Ciebie powoduje u ciebie obawę,
której nie powinnaś ulegać. Czasami czujesz się tak samotna w tej pracy, jednak Ja stoję przy tobie każdego
dnia i nie oddalam się od ciebie. Moje orędzia, jak już ci wcześniej mówiłem, nie zawsze przynoszą radość
dla duszy. Wierzący jednak zrozumieją, że kara jest konieczna, aby oczyścić świat.
Wiem, że zawartość jest czasem trudna do przyswojenia, ale musisz Mi całkowicie zaufać. Po raz kolejny
zwracam ci uwagę, abyś nie angażowała się wobec tych ludzi, Moich wiernych, którzy podważają, anali-
zują i szukają luk w Moim Świętym Słowie. W tym przypadku ani ty, ani te dusze, nie mają prawa tego robić.
Musisz być Mi posłuszna teraz. Nie zwracaj uwagi na tych, którzy nadal mają w pogardzie i potępiają Moje
Słowo; nie jest to już twoja sprawa.
Tak, oczywiście, będziesz krytykowana, gdy głosisz Moje Słowo. Ignoruj tych, którzy próbują cię teraz ab-
sorbować. Czas jest zbyt krótki, aby był tracony na takie odwracanie uwagi. Osoby, o które musisz się teraz
martwić to Moje biedne Dzieci, którym brak wiary lub ci, którzy nie znają Mnie i Mojego Przedwiecznego
Ojca. To oni są tą wielką troską dla Mnie, podczas gdy rozumiani jako dobrzy chrześcijanie ci, którzy za-
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wsze starają się dostrzegać Moje Słowo, poświęcają swój czas na analizy, zamiast po prostu stosować Moje
Nauki i modlić się za ich biednych braci i siostry. Cenny czas jest w ten sposób zmarnowany.
Moja Córko powiedz światu, że przepowiedziane katastrofy ekologiczne uderzą w ziemię teraz. Wszystko
rozpocznie się teraz, tak wiele, tak szybko. A wszystko z powodu zamkniętych na Słowo Boga Ojca oczu
grzeszników, schowanych w swych gniazdach rozpusty.

Wierzący, nie obawiajcie się
Wierzący, módlcie się teraz. Nie obawiajcie się. Zaoferuję wam w każdym czasie Moją Boską Ochronę,
jeśli nawet będziecie wyśmiewani w Moje Imię. Modlitwa da wam siłę i odwagę, gdy szatan i jego słudzy
wyleją teraz swój jad na Moje Dzieci. Gdy ich ohydne akty wojny przeciwko ludzkości zaczynają eskalo-
wać przez terroryzm, monopol walut światowych i zatrucie ziemi poprzez umyślne zanieczyszczenia, słu-
chajcie mnie teraz: Gniew Boga Ojca będzie spadać teraz i szybko. Modlitwa musi być prowadzona w
grupach na całym świecie, gdyż to pomoże uniknąć niektórych z tych wydarzeń.
Módlcie się za Mojego ukochanego Papieża Benedykta. Jest on otoczony przez bardzo potężnych wrogów
Boga, żarłoków władzy i kontroli Mojego Kościoła. Modlitwa może pomóc opóźnić jego bliskie odejście,
gdy będzie zmuszony, jak przepowiedziane, do opuszczenia Watykanu. Módlcie się, módlcie się, módlcie
się na czas za ten okres, gdyż będzie najciemniejszym, jaki kiedykolwiek spotka Moje wyświęcone Sługi,
biskupów, kardynałów i wszystkich Moich prawdziwych wyznawców. Klucze Rzymu zostaną teraz zwró-
cone Bogu, Wszechmogącemu Ojcu.
Nadszedł czas na walkę przeciw szatanowi i jego złym zwolennikom. Ich próby sabotażu ludzkości zostaną
surowo potraktowane; będą znosić wielkie cierpienia za swoje złe czyny.
Podnieście się teraz Moje Dzieci. Dajcie pierwszeństwo waszemu pełnemu zaufaniu, zawierzeniu i odda-
niu dla Mnie. Codzienna modlitwa, Eucharystia i Msza pomoże Mi i Mojemu Ojcu wykorzenić zło. Podą-
żajcie za Mną. Weźcie Mój Kielich, a kiedy to uczynicie, będziecie się cieszyć Wiecznym Życiem.
Wasz Kochający Zbawiciel
Król Ludzkości Jezus Chrystus

Orędzie Dziewicy Maryi odnośnie Jej zagubionych dzieci
Orędzie nr 108 z serii Ostrzeżenie. Wtorek, 7 czerwca 2011, godz.14:45

Moje dziecko, kilka ostatnich dni nie było łatwych. Jeśli jesteś posłuszna Mojemu Synowi, jest to wszystko
co się liczy. Proszę nie pozwól, aby na tym etapie wkradły się do twojego serca wątpliwości lub obawy, bo
jeśli tak się dzieje oznacza to, że oszust pracuje.
Otwórz swoje serce, aby umożliwić Łaskom wlanie się do twej duszy, tak byś mogła zbliżyć się do Mojego
Drogiego Syna. Teraz jesteś blisko twojej Błogosławionej Matki, która cały czas wspiera cię i prowadzi. Ta
część misji jest trudna do zniesienia, ale pamiętaj, że praca dla Mojego Syna nie jest łatwa. Staniesz się sil-
niejsza, mimo swojego wahania, gdyż wciąż przestrzegasz Jego instrukcji; i to jest dobre.
Módlcie się teraz wszędzie za wszystkie Moje zagubione dzieci, gdyż brak im miłości, prawdziwej Miło-
ści, którą oferuje im Mój Syn. Ta Miłość jest ich Zbawieniem. Ofiarujcie wiec proszę wszystkie wasze mod-
litwy za te biedne zagubione dusze.
Idź teraz w pokoju i czyń nadal wszystko, o co prosi przez cały czas Mój Syn.
Twoja Błogosławiona Matka
Maria, Królowa Nieba

Orędzie do kapłanów, biskupów i kardynałów o fałszywym proroku
Orędzie nr 109 z serii Ostrzeżenie. Wtorek, 7 czerwca 2011, godz. 15:15

Moja najmilszego Córko, cierpiałaś, gdyż byłaś dręczona przez oszusta. Musisz się mocno modlić, aby ode-
przeć jego ataki na ciebie. Złóż całe swoje zaufanie we Mnie i pozwól Mi działać. Zamiast tego denerwu-
jesz się, gdy musisz ofiarowywać Mi to cierpienie z radością w sercu. Jeśli będziesz pamiętać, że cierpienia
te nastąpiły dlatego, że jesteś w Jedności ze Mną, i że ty jako wybrana dusza jesteś naprawdę błogosła-
wiona, wtedy poczujesz się inaczej.
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Wielu moich wyznawców zaczyna teraz zdawać sobie sprawę z tego, co dzieje się na świecie i przez łaskę
Ducha Świętego mobilizują się dla wyzwania, jakim jest obrona Mojego Słowa. Ta armia wiernych stanie
się teraz silniejsza i bez lęku prowadzić będzie grzeszników do ocalenia.
Mój Święty Wikariusz Papież Benedykt potrzebuje waszych modlitw. Módlcie się za niego codziennie,
gdyż potrzebuje on ochrony na każdym poziomie, aby przetrwał udrękę, która go czeka. Ważne jest, aby Moi
wierni zachowali czujność wobec nowego papieża, który może wystąpić, bo nie będzie on od Boga. Proszę
i napominam wszystkie Moje wyświęcone Sługi, aby przygotowali się do strasznego wyzwania, najbardziej
zatrważającego, jakie ich kiedykolwiek spotka w ich posłudze. Będzie wymagało wielkiej odwagi, aby wy-
stąpić dla Prawdy Moich Nauk. Tak wielu z Moich wyświęconych Sług jest ślepych na obietnice, które zro-
biłem, gdy powiedziałem, że przyjdę ponownie. Myśleli, że kiedy to nastąpi? Tak nawykli do recytowania
Moich Nauk, że zapomnieli, że może kiedyś mogą być świadkami tych wydarzeń, a być może nawet za ich
własnego życia? Dlatego jest to dziś jedno z największych wyzwań.
Jeżeli wysyłałem proroków w świat tysiące lat temu, to oczywiście poślę ich ponownie dla przygotowania
świata w czasie, gdy znowu przyjdę.
Obudźcie się na nauki, których uczycie waszych wiernych. Zrozumcie, że to Ja Jestem, który mówi do was.
Wielu przyjdzie w Moim Imieniu, ale niewielu będzie mówić Prawdę. To orędzie pochodzi ode Mnie, wa-
szego Boskiego Zbawiciela. Módlcie się o zdolność rozpoznania Mojego Prawdziwego Głosu, gdy jest On
wam dawany. Otwórzcie wasze serca teraz i słuchajcie, co mam wam do powiedzenia. Nadszedł czas, aby
was poinformować, że proroctwa zawarte w Księdze Apokalipsy są w trakcie spełniania się przed waszymi
oczami.
Wy, Moi ukochani Słudzy, musicie walczyć z odwagą przez waszą miłość do Mnie, przeciwko przeszkodom
postawionym przez oszusta, co będzie dla was wyzwaniem aż do kresu wytrzymałości. Musicie uznać, że
fałszywy prorok jest w trakcie uwodzenia was. Oczarowuje was i przekonuje, że to on stanowi prawdę. Mu-
sicie teraz okazać waszą wierność wobec Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca. Proszę, nie traćcie nadziei.
Bo choć wydarzenia zaszkodzą i przestraszą was, wasza wierność i lojalność musi być ze Mną.
Po raz pierwszy w waszej posłudze, teraz naprawdę zostanie sprawdzona wasza wiara. Kościół Piotrowy jest
Moim Kościołem. Gdy jednak klucze zwracane są do Boga Ojca, co stanie się teraz, Kościół staje się czę-
ścią Mojego Królestwa. Ja jestem Prawdą. Podążajcie za Prawdą w każdym czasie.
Módlcie się teraz do Mnie o łaski niezbędne dla zapewnienia, byście z czasem mogli przezwyciężyć oszu-
stwa szatana. W przeciwnym wypadku fałszywy prorok usidli Moje ukochane Dzieci, przez jego charyz-
matyczny, czarujący sposób. Sposób oszusta, który jest z nim związany. Szatan nie zwycięży Mojego
Kościoła, jeśli Moi Słudzy są świadomi oszustwa i widzą je takim, jakim jest: szatańskim kłamstwem, od
którego, jeśli się angażujecie i składacie przysięgę wierności tej nowej odrazie, nie będzie żadnego odwrotu!
Słuchajcie Mnie teraz. Zwracajcie się do Mnie o przewodnictwo i specjalne łaski, niezbędne do prowadze-
nia Mojego Stada z powrotem do Mnie i Mego Niebieskiego Ojca. Gdy uczynicie to, obdarzę was takimi
łaskami, że nie będzie trwało długo, a znajdziecie siły, by za wszelką cenę bronić Mojego Słowa.
Kocham was wszystkich i tęsknię za waszym wsparciem podczas tych Ostatecznych Czasów.
Jezus Chrystus

Przygotujcie wasze rodziny, że będą świadkami Mojego Krzyża na niebie
Orędzie nr 110 z serii Ostrzeżenie. Środa, 8 czerwca 2011, godz. 16:45

Moja droga, ukochana Córko, muszę dzielić z tobą uczucia, które znoszę teraz. Pierwsze, jest uczuciem
szczęścia, bo mam przynieść tak wiele Miłosierdzia Moim Dzieciom podczas Oświetlenia Sumienia, które
jest blisko. Następnym są Moje łzy wielkiego smutku dla nieświadomych tego Wydarzenia i tych, którzy są
nieprzygotowani. Moje Dzieci będą musiały powiedzieć o tym Wielkim Wydarzeniu tak wielu swoim przy-
jaciołom i rodzinom, aby uratować ich dusze. Nieważne, że będą się oni uśmiechać lub wyśmiewać wasze
twierdzenia, potem podziękują wam. Powiedzcie im prawdę. Poproście, aby otworzyli swe umysły. Powinni
być świadomi tego, czego będą świadkami, a gdy ujrzą Mój Krzyż na niebie, będą przygotowani. To
wszystko, co potrzebują zrozumieć. Zaakceptują wtedy dyskomfort, który będą znosić, gdy ich wcześniej-
sze życie odtworzone zostanie przed ich oczami. Powiedzcie im, aby przemyśleli swe życie i przypomnieli
sobie krzywdy, jakie może wyrządzili swoim bliźnim, braciom i siostrom.
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Rozprzestrzeniajcie Moje Słowo po Ostrzeżeniu
Moje Dzieci, jak tylko nastąpi Ostrzeżenie i będzie miało miejsce Nawrócenie, ruszajcie szybko, by roz-
przestrzeniać Moje Najświętsze Słowo. Istnieje ku temu pilna potrzeba, bo będzie to decydujący okres.
Wtedy to, za sprawą Moich ukochanych wyznawców na całym świecie, Moje Dzieci pozostaną na właści-
wej drodze. Będzie to czas, kiedy modlitwa i nawrócenie mogą osłabić wpływ spustoszenia, które nastąpi
przez panowanie zarówno antychrysta, jak i fałszywego proroka.
Zaakceptujcie teraz Prawdę, jaka jest. Nie bójcie się Prawdy. Przyjmijcie Ją. W przypadku, gdy tak uczy-
nicie, zostaniecie uwolnieni i wasze zaufanie do Mnie pozwoli wam prawidłowo bronić Mojego Słowa.
Strach was powstrzyma, Moje drogie Dzieci. Odwaga zdobędzie dusze. Wasza walka w Moim Imieniu zła-
godzi Moje cierpienie i przyniesie Wieczne Życie dla tak wielu więcej dusz, które rozpaczliwie potrzebują
waszej pomocy.
Moja Miłość do was, Dzieci, jest wszechogarniająca i nigdy osłabia swej intensywności. Mój Krzyż jest
ciężki, ale jeśli weźmiecie go z miłością w waszych sercach, wasz ciężar będzie lekki. Moi ukochani wy-
znawcy, wyświęceni Słudzy i świeccy, bądźcie Moją przyszłą armią, która pomoże pokonać szatana. Módl-
cie się teraz o siłę, aby stawić czoła wyzwaniom w wierze. Dawanie przykładu i Dar, który przyznam
każdemu z was ślubujących Mi wierność, spowoduje natychmiastowe nawrócenie, kiedy tylko będziecie gło-
sić Moje Najświętsze Słowo. Pamiętajcie, Ja Jestem teraz z wami cały czas. Wielu z was, którzy przez pe-
wien czas byli blisko Mnie, będzie teraz doświadczać silniejszego poczucia Ducha Świętego i mocy
rozeznania, które was zadziwią. Przyjmijcie to, jako jeden z największych Darów dawanych dziś człowie-
kowi. Nie obdarzałem mnóstwem takich łask, odkąd Moi Apostołowie otrzymali cenne Dary za pośrednic-
twem Ducha Świętego.
Wy, Moi wyznawcy, w tym wyświęceni Słudzy, jesteście Moim Prawdziwym Kościołem. Z pomocą Boga,
Przedwiecznego Ojca, chcę was tak prowadzić, byście mogli maszerować z wszystkimi Moimi Dziećmi w
kierunku Nowego Raju, który czeka na was wszystkich.
Wasz Kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

Przesłanie miłości do wszystkich Moich wyznawców
Orędzie nr 111 z serii Ostrzeżenie. Środa, 8 czerwca 2011, godz. 21:00

Moja droga, ukochana Córko, cieszę się dziś z wiary okazywanej przez Moich umiłowanych wyznawców
na całym świecie, którzy przez te orędzia słuchają Mojego apelu. Cieszę się z powodu głębokiej wiary, którą
okazują Moje ukochane Dzieci w świecie, który Mnie odrzuca. Moje drogie Dzieci, ci, którzy wierzą we
Mnie, przynoszą Mi łzy radości w chwilach smutku. Gdyby nie ci z głębokim nabożeństwem do Mnie, był-
bym niepocieszony.
Moje Dzieci, które Mnie kochają, muszą Mnie teraz posłuchać. Pozwólcie Mi wziąć was w ramiona i wy-
jaśnić ważność waszej wiary. Wasza wiara jest jak Płomień w Moim Sercu, który nigdy nie umiera. Może
ona migotać od czasu do czasu, ale zaszczepię w was energię dla podtrzymania tego płomienia. Wy, Moje
Dzieci Światła, zwyciężycie ciemność, ale musicie trzymać się razem, by jako jedność walczyć z anty-
chrystem.

Szatan nie może wygrać, bo to jest niemożliwe
Zawsze rozumiejcie ten ważny fakt: on, oszust, nie może wygrać i nie wygra, bo to jest niemożliwe. Dla-
tego zawsze musicie przyjąć, że Moje Światło i Mojego Przedwiecznego Ojca, nigdy się nie zmniejszy.
Gdyż to nie jest światło, które zgaśnie. Ale jest to ciemność, która przyciągnie te biedne dusze, zwabione w
jej kierunku. Te biedne, wprowadzone w błąd Dzieci są w Moim Sercu i znaczą dla Mnie tak samo wiele,
jak wy. Wy, Moje Dzieci, jak w każdej rodzinie musicie się troszczyć o upartych braci i siostry. Nie ważne
jak ciężkie są ich grzechy, nie osądzajcie ich nigdy. Przyprowadźcie ich z powrotem do Mnie. Rozmawiaj-
cie z nimi. Módlcie się o Moje Boże Miłosierdzie dla nich. W ten sposób, w chwili śmierci, mogą być ura-
towani z sideł złego.
Wołajcie teraz wszędzie. Przypominajcie wszystkim Prawdę. Ignorujcie jakiekolwiek zaczepki. Ale gdy
wyjaśniacie Moim Dzieciom, jak bardzo je kocham, nie narzucajcie im swoich poglądów. Zamiast tego, po
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prostu wyjaśniajcie, że zostały one stworzone przez Boga Ojca. Powiedzcie im, że posłał Mnie, Swego Je-
dynego Syna, aby je uratować. Aby dać im szansę na życie Wiecznym Życiem. Następnie powiedzcie im,
że ich kocham, i że idę z każdym z nich w każdej minucie dnia.
Nawet wtedy, gdy jestem świadkiem ich odrzucenia i zła czynionego innym, jestem nadal tutaj, obok nich,
mając nadzieję, że zwrócą się do Mnie i poproszą Mnie o pomoc. Bo gdy tak uczynią, obejmę ich ze łzami
radości i ulgi. Pomóżcie Mi uratować te cenne dusze. Nie pozwólcie oszustowi odebrać ich Mnie. One są
waszą rodziną. Moją rodziną. Jesteśmy Jednym. Nawet jedna zgubiona dusza, jest tą jedną za dużo.
Dziękuję Moje ukochane Dzieci na całym świecie. Wiedzcie, że poprzez Ducha Świętego jestem teraz z
wami o wiele silniej obecny, niż w jakimkolwiek innym momencie historii. Trzymajcie Mnie za rękę i
chodźcie ze Mną do Nowego Raju na Ziemi, który będzie waszym wspaniałym domem w przyszłości.
Wasz ukochany Zbawiciel, Jezus Chrystus, Król Miłosierdzia

Moje Duchowe Przewodnictwo blokować będzie dzieła zniszczenia szatana
Orędzie nr 112 z serii Ostrzeżenie. Sobota, 11 czerwca 2011, godz. 15:30

Moja ukochana Córko, to był kolejny trudny tydzień, gdy Moje Słowo zostało z jednej strony przyjęte przez
tak wielu, a jednocześnie jako całkowite oszustwo odrzucone przez innych. Czy ci, którzy zaprzeczają Mo-
jemu Słowu nie czytali Prawdy? Prawdy zawartej w Mojej Świętej Księdze? Księga Objawienia (Apoka-
lipsa – przyp.tłum.) dana była wszystkim Moim Dzieciom, aby pomóc im zrozumieć chaos, który zostanie
wywołany pod koniec czasów przez rozprzestrzenianie kłamstw tworzonych przez Szatana i jego demony.
Jeśli nie rozumiecie Prawdy zawartej w Księdze Objawienia, to jak możecie ewentualnie zrozumieć prze-
kazy, które przynoszę wam dzisiaj? Czy myślicie, że mógłbym odwrócić się od was i zostawić was na pas-
twę szatana i jego armii zła? Czy nie zdajecie sobie sprawy, że próbowałbym was ostrzec, a następnie
pomóc?
Moje Wielkie Miłosierdzie zniweczy wpływ, jaki szatan ma na Moje Dzieci. Przychodzę jeszcze raz urato-
wać was z jego szponów. Mój Dar Ostrzeżenia osłabi terror, który nadal nabierałby rozpędu, gdyby ten Akt
się nie odbył.
Komunikuję się teraz z wami nie tylko, by przygotować was wszystkich na ten Wielki Akt Mojego Miło-
sierdzia, ale, aby poprowadzić was przez labirynt zniszczenia planowany przez złą grupę, której królem jest
szatan. Mój Duchowy Wpływ będzie znacząco blokować dzieła zniszczenia szatana. Słuchajcie Mojego
Słowa. Przestrzegajcie Moich instrukcji. Prowadźcie i wspierajcie się nawzajem w waszej wierze, a otrzy-
macie pomoc niezbędną do szybkiego podążania drogą w kierunku obietnic, które dla was zrobiłem.
Wielu z was, Moje drogie Dzieci, będzie się bać, ale nie pozwólcie strachowi zablokować Prawdy. Szatan
będzie wykorzystywać strach do powstrzymania was przed przyjęciem Mojego Przesłania Miłości. Wiele
z tego, co teraz mówię, jest dla was bardzo trudne do zrozumienia. Ale zrozumcie to. Gdybym nie przyszedł
teraz i nie pokazał wam Prawdy, bylibyście zgubieni. Byłby to dla was bardzo trudny okres do przeżycia.
Jak wcześniej przygotowywałem was przez Moich proroków, tak teraz będę przygotowywać was dzisiaj za
pośrednictwem tej wizjonerki na czas, kiedy przyjdę znowu.
Jest to Dar przyniesiony z Mojej głębokiej Miłości do wszystkich Moich Dzieci dla poradzenia sobie ze
zbliżającym się panowaniem antychrysta i jego sojusznika, podstępnego fałszywego proroka, którzy wpro-
wadzą w błąd Mój Kościół na ziemi.
Przestańcie się wzbraniać. Otwórzcie oczy na Prawdę. Moje Słowo jest dziś dawane, by po prostu przypo-
mnieć wam Prawdę Moich Nauk. Moje Pismo Święte jest Prawdą. Prawda znajduje odzwierciedlenie w
Moim Piśmie Świętym. Jeśli przypominam wam dziś o wcześniej uczynionych obietnicach i o drodze do
Zbawienia, to jest to tylko powtórzeniem Mojego Świętego Słowa. Prawda zawsze pozostanie taka sama.
Nigdy nie może być zmieniona lub dostosowana, by pasowała ludzkości. Pozostanie zawsze taka sama.
Pozwólcie Mi pomóc zrozumieć wam, co się teraz dzieje. Nie kulcie się ze strachu. Kocham was wszyst-
kich i po prostu chcę trzymać wasze ręce Dzieci, i chronić was. Moim celem jest zapewnić, by każdy z was
żył ze Mną w Nowym Raju na ziemi.
Wasz zawsze kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus
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„Wyzwoliciele” na Bliskim Wschodzie chcą kontrolować Żydów
Orędzie nr 113 z serii Ostrzeżenie. Sobota, 11 czerwca 2011, godz. 22:00

Moja ukochana Córko, z miłością rozmawiam dziś wieczór z tobą, ponieważ teraz bardzo szybko, coraz wię-
cej Moich drogich wyznawców zjednoczy się do walki z oszustem. Teraz on i bogate, wpływowe grupy, za
którymi się ukrywa, spiskują, aby uzyskać większą kontrolę nad wami wszystkimi; ale nie możecie tego wi-
dzieć.
Będą zatrzymani szybciej, niż myślicie. Wielu z nich nawróci się podczas Ostrzeżenia. To osłabi Grupę-Jed-
nego-Świata szatana do tego stopnia, że wielu będzie się zastanawiać, jaką drogę wybrać, tak będą zdez-
orientowani. Wielu z nich powróci następnie do Mnie, Dzieci, gdyż szukać będą zbawienia.
Zemsta, kontrola, władza i nienawiść utworzą wspólnie największe zagrożenie dla przeżycia człowieka.
Wszystkie wojny, które widzicie, mające miejsce na Bliskim Wschodzie i poza nim, zostały zaaranżowane.
Nie są one dziełem przypadku. Zrozumcie, że powstania w tylu krajach jednocześnie, nie dzieją się same z
siebie. Wspomagane były przez złą grupę we wszystkich rządach. Tych rządach, które kontrolują świat.
Przywódcy na Bliskim Wschodzie są teraz usuwani, aby zrobić miejsce dla wyzwolicieli, którzy będą gło-
sić sprawiedliwość i pokojowe środki, by pomóc Moim Dzieciom. Ale to nie ich zamiarem. Ich intencją jest
kontrola Mojego ukochanego narodu, Żydów, którzy są teraz zagrożeni ze wszystkich stron.
Wszystkie te wydarzenia przerwane będą przez Ostrzeżenie. Wszyscy związani z tym globalnym złem, rów-
nież będą musieli jeden po drugim stanąć przede Mną, gdy pokażę im, jak Mnie obrażają. Wielu z nich pad-
nie na kolana prosząc o przebaczenie win.
To, Moje Dzieci, jest bardzo ważne, gdyż im więcej grzeszników, wszędzie, a zwłaszcza tych, którzy kon-
trolują wasze źródła utrzymania, powróci do Mnie, tym większe będzie Moje Miłosierdzie. Módlcie się,
aby wszyscy ci, którzy będą świadkami Prawdy nawrócili się, kiedy w czasie Ostrzeżenia zdadzą sobie
sprawę, że ich kocham.
Modlitwa, Moje Dzieci, jest bardzo silna. Kiedy modlicie się do Boga Ojca w Moje Imię o zbawienie tych
i innych dusz, On nie odmówi.
Wasza wierność wobec Mnie i codzienna modlitwa są pilnie potrzebne, aby rozluźnić uchwyt, w którym sza-
tan trzyma dzieci, które naprawdę są Moimi Dziećmi.
Dla każdego pełen Miłosierdzia, Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

Obfitość Miłości przy Adoracji uczyni was silniejszymi i spokojniejszymi
Orędzie nr 114 z serii Ostrzeżenie. Niedziela, 12 czerwca 2011, godz. 19:00

Moja ukochana Córko, łaski otrzymywane przez Moje Dzieci podczas eucharystycznej Adoracji są potężne.
Nie tylko dają wam siłę znoszenia cierpień życia, ale wzmacniają was w miłości do Mnie, waszego odda-
nego i wiernego Zbawiciela.
Miłość, która rozlewa się nad duszami podczas Adoracji, dawana jest obficie. Dusze czują ten przypływ
łask na tak wiele różnych sposobów. Pierwszym darem jest pokój w waszych duszach. Poczujecie to na-
tychmiast po zakończeniu czasu w ścisłej Jedności ze Mną.
Tak wiele, wiele Moich Dzieci, odmawia sobie wielu darów, które mam do zaoferowania podczas Adora-
cji, gdy spędzacie jedną godzinę waszego czasu wobec Mojej Obecności na ołtarzu. Podczas gdy katolicy
zdają sobie sprawę z mocy Eucharystii, wielu nie docenia znaczenia tego najważniejszego czasu ze Mną, w
rozmyślaniach. Po prostu ignorują ten dar. To ich nudzi, gdy muszą spędzić ten dodatkowy czas ze Mną.
Ach gdybyście tylko wiedzieli, jak silnymi uczyniłoby to was. Wasze obawy i niepokoje zostałyby rozproszone,
gdybyście po prostu dotrzymali mi towarzystwa w spokojnej, intymnej refleksji. Gdyby Moje Dzieci mogły
zobaczyć Światło, które otacza ich dusze podczas tej specjalnej Świętej Godziny, byłyby zdziwione.
Dzieci, podczas tej godziny, jesteście bardzo, bardzo blisko Mnie. Wtedy wasz głos, wasze prośby, wasze
obietnice miłości dla Mnie, będą słyszane. Wiele wspaniałych łask będzie wam Dzieci, w tym czasie danych,
proszę więc, nie ignorujcie Mojej prośby, aby spędzać ten czas w Moim towarzystwie.
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Nagrody uwolnią was od zmartwień
Nagrody uczynią was wolnymi od zmartwień, lżejszymi na sercu, umyśle i duszy, i wewnętrznie spokoj-
niejszymi. Gdy przyjmiecie Mnie podczas Eucharystii, napełnię wasze dusze. Ale gdy przyjdziecie do Mnie
w Adoracji, ogarnę was do tego stopnia, że upusty Mojej Łagodnej Miłości nasycą wasze umysły, ciało i
dusze. Poczujecie siłę, która przyniesie wam, trudne do zignorowania, spokojne zaufanie.
Przyjdźcie teraz do Mnie, Dzieci. Potrzebuję waszej obecności. Potrzebuję, byście mówili do Mnie, gdy
Moja Boża Obecność jest najsilniejsza. Kocham was i chcę przelać na was wszystkie Moje łaski. Dzięki temu
możecie włączyć wasze dusze do Mojego Najświętszego Serca.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Przekażcie Mi wasze kłopoty, a Ja zmniejszę wasze brzemię
Orędzie nr 115 z serii Ostrzeżenie. Poniedziałek, 13 czerwca 2011, godz. 18:00

Moja droga, ukochana Córko, modlitwa rozprzestrzenia się obecnie w szybszym tempie ze względu na dar
Ducha Świętego, który przeniknął dusze wszystkich Moich wyznawców na całym świecie. Ich uszy są teraz
wyczulone na Moje Przenajświętsze Słowo.
Módlcie się za wszystkie Moje biedne, udręczone Dzieci, które cierpią na świecie wielkie życiowe trudno-
ści na skutek okropności czynów, których są ofiarami. Wszystko z powodu grzechów ludzkości.
Przypominam wszystkim Moim Dzieciom na całym świecie o modlenie się każdego dnia Koronką do Mo-
jego Bożego Miłosierdzia. Módlcie się też, i włączam tu wszystkie chrześcijańskie wyznania, modlitwą Ró-
żańca Świętego do Mojej ukochanej Matki, gdyż ta potężna modlitwa osłabi moc szatana wobec Moich
Dzieci.
Wszystko, o co proszę, wszystkich z was, zasmuconych utrapieniami i zmartwieniami, to przekażcie Mi
teraz wszystkie te obawy i pozwólcie Mi zająć się nimi. Zaufajcie Mi, a wasze brzemię stanie się lżejsze.
Pozwólcie Mi zaprowadzić w was większy spokój. Odprężcie się Moje Dzieci i pozwólcie Mojemu Poko-
jowi wlać się w wasze delikatne, głodujące dusze. Ciemność, którą czujecie, wynika ze strachu. Strach wy-
nika z braku zaufania. Kiedy tracicie zaufanie do Mnie, szatan zasiewa wątpliwości w waszych umysłach.
Nigdy nie lekceważcie tego, co on robi, gdyż ciągle rozgrywa swe partie, aby nastawić was przeciwko wa-
szym sąsiadom. To oszukiwanie jest zawsze najpierw skierowane w Moich najpobożniejszych wyznawców.
Nienawidzi was, jeśli Mnie kochacie. On nigdy nie spocznie, dopóki was nie zaniepokoi. Śmieje się, kiedy
się wahacie. Nie dawajcie mu tej mocy, ponieważ kiedy to robicie, osłabiacie waszą wiarę we Mnie.
Modlitwa do Świętego Michała i modlitwa Różańca Świętego są waszą najpotężniejszą bronią przeciw sza-
tanowi.
Idźcie teraz z większą pewnością siebie i przekażcie Mi wasze problemy i zmartwienia, bo czekam tu na was
cały czas, by zaprowadzić was do Światła.
Kocham was wszystkich, Dzieci. Zaufajcie Mi bardziej.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Moi wyznawcy muszą wykazać odwagę, by przygotować innych na Ostrzeżenie
Orędzie nr 116 z serii Ostrzeżenie. Wtorek, 14 czerwca 2011, godz.19:00

Moja ukochana Córko, wiele pracy musi być wykonane przez Moich wyznawców, by powiedzieć ludziom,
czego muszą się spodziewać podczas Ostrzeżenia.
Podajcie im szczegóły z wyprzedzeniem tak, że gdy zobaczą jak rozbłyśnie czerwone niebo, odbicie Mo-
jego Wielkiego Miłosierdzia, będą wiedzieć, że nie ma się czego bać. Zamiast tego muszą się cieszyć, gdyż
tutaj nareszcie dla wielu Moich Dzieci na całym świecie będzie dowód, którego szukali przez całe swoje
życie.
Wielka radość wśród Moich Dzieci jest tym, czego pragnę, a nie łzy smutku. Kiedy zobaczycie Mój Krzyż,
wszyscy poznacie pasję Mojej Miłości do was wszystkich.
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Wielu będzie ronić łzy wielkiej radości, gdyż będą wiedzieć, że mam przyjść dla napełnienia ich dusz Łaską
Zbawienia. Inni, którzy mnie nie znają, będą się bać, gdyż prawdziwa świadomość powagi ich grzechów sta-
nie się oczywista.
Wzywam Moich wyznawców wszędzie, aby pokazali wielką odwagę, mówiąc Moim Dzieciom, że nie
muszą się obawiać, gdy będą świadkami tej spektakularnej Boskiej manifestacji Mojego Wielkiego Miło-
sierdzia dla ludzkości. Przynieście je z powrotem do mojej owczarni poprzez ich przygotowanie. Jeśli nie
będą słuchać, módlcie się za nie.
Wasz Wieczny Zbawiciel i Odkupiciel ludzkości
Jezus Chrystus

Intelektualny religijny snobizm obraża Mnie
Orędzie nr 117 z serii Ostrzeżenie. Środa, 15 czerwca 2011, godz. 10:00

Moja córko, dzisiaj chcę ostrzec tych Moich oddanych wyznawców, którzy publicznie głoszą Moje Imię, by
przestrzegali Prawdy Moich Nauk i postępowali ostrożnie.
Kocham wszystkich Moich wyznawców, a zwłaszcza tych, którzy zawsze okazują pokorę. Jestem jednak za-
wiedziony, gdy poważni i gorliwi chrześcijanie, którzy głoszą Moje Słowo próbują analizować Moje Nauki
w głośny i dyktatorski sposób. Nie wystarczy im rozprzestrzenianie Mojego Słowa, oni uważają, że muszą
przenieść Moje Nauki do ludzkiej intelektualnej debaty, która służy tylko jednemu celowi. Udowodnić
innym, że są bardziej kwalifikowani do zrozumienia Mojego Najświętszego Słowa. Tak są pochłonięci za-
miarem udowodnienia, że mają rację w swym rozeznaniu, że dzielą Moich prawdziwych wyznawców. Ich
poważne i głębokie oddanie Mi często czyni ich niezdolnymi w ich prawdziwej Miłości dla Mnie, która za-
wsze powinna wynikać z pokory.
Muszą przyciszyć swoje donośne głosy, pełne intelektualnej krytyki. Muszą się zatrzymać, słuchać Mojego
Głosu i oprzeć się pokusie udowodnienia innym swej wiedzy o sprawach duchowych. Bo kiedy to robią, są
winni grzechu pychy. Nie znają Mnie wcale, gdyż nie znajdują czasu by pozostać cichymi i skromnymi w
Moich oczach, które widzą wszystko. Jeśli ci Moi poważni wyznawcy nie staną się mniejsi w Moich oczach
i nie ukorzą się przede Mną, nie będę w stanie przyciągnąć ich do Mnie.
Wysławiajcie Mnie. Honorujcie Moje Słowo. Idźcie za Moim przykładem. Nigdy nie prześladujcie innych
w Moim Imieniu, a w szczególności waszych sióstr i braci chrześcijan.
Wasz ukochany Nauczyciel i Zbawiciel
Jezus Chrystus

Komunikacja z młodym, materialistycznym i zmiennym społeczeństwem
Orędzie nr 118 z serii Ostrzeżenie. Środa, 15 czerwca 2011, godz. 23:00

Moja ukochana Córko, próby i duchowa jałowość, które znosisz w obecnej chwili, są dozwolone przeze
Mnie i przyniosą cię jeszcze bliżej do Jedności ze Mną. Czasami, gdy cierpisz, muszę zwrócić się w inną
stronę, by nie być świadkiem twego smutku. Jednak właśnie przez to, że wytrzymujesz każdą próbę i prze-
chodzisz dalej, do następnego etapu, stajesz się jeszcze silniejsza niż wcześniej. Im głębsze jest twoje cier-
pienie z powodu okrucieństwa i nadużyć innych, którzy wyśmiewają się z powodu twej świętej pracy, tym
więcej otrzymasz łask.

Jak cierpieć w Moje Imię
Jednak cierpieć w Moje Imię nie wystarczy. Nie wolno narzekać otwarcie na te udręki. By Mnie przekonać,
trzeba cierpieć w milczeniu Moja Córko. Bądź radosna na zewnątrz. Dopiero wtedy twoja dusza zostanie
wzmocniona i podniesiona do poziomu świętości, której wymagam od ciebie dla twojej misji. Gdy rozwi-
jasz się w ten sposób owocem będzie, że gdy głosisz Moje Słowo, Moje orędzia będą skuteczniej słyszane
w każdym zakątku świata.
Tym razem, ponieważ przygotowuję wszystkie Moje Dzieci na Największe Wyzwanie od Mojego Ukrzy-
żowania, ważne jest, aby jak najwięcej ludzi usłyszało Moje Najświętsze Słowo.
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Prawda, która będzie obecnie objawiona, słyszana będzie nie tylko przez wierzących, ale także przez tych,
którzy nie chcą Mnie znać lub nie chcą zaakceptować prawdy o istnieniu Boga, Przedwiecznego Ojca.

Komunikacja z młodym, materialistycznym i zmiennym społeczeństwem
Moja Córko, musicie użyć metod, które przekażą Moje Słowo do młodego, materialistycznego i zmiennego
społeczeństwa. Upewnijcie się, że przekazujecie w sposób, który oni rozumieją, który przyciąga uwagę i wy-
wołuje rozmowę. Na cóż jest dobra praca, jeżeli jest po prostu umacnianiem Mojego Świętego Słowa tylko
u wierzących? Tak, ważne jest, aby Moim wyznawcom przypomnieć obietnice, które zrobiłem, gdy po-
wiedziałem, że przyjdę jeszcze raz, ale muszę za wszelką cenę osiągnąć te dusze bez wiedzy, zrozumienia
lub zainteresowania dla Mojego Współczucia wobec ludzkości.
Ty, Moja Córko i Moi wyznawcy, macie teraz obowiązek poinformować o Prawdzie agnostyków, ateistów
i całe młode pokolenie. Mówcie do nich delikatnie. Nigdy nie bądźcie agresywni. Użyjcie słów otuchy.
Uczyńcie Moje Słowo interesującym.

To nie koniec świata
Rozmawiajcie z nimi o Mojej obietnicy Nowego Raju na Ziemi. To nie oznacza, że nastąpi koniec świata,
ale raczej, że będzie się teraz rozwijać nowa era pokoju, radości i szczęścia. Nie mogą i nie wolno im od-
wrócić się od tej Chwały. Módlcie się za nich. Przynieście ich do Mnie, a otrzymacie specjalne przewod-
nictwo i łaski.
Jako waszą broń wybierzcie prostotę i prawdę. Dawajcie przykład. Moja Córko, musicie zaplanować teraz
korzystanie z różnych i nowych metod przekazywania Mojego Słowa. Do osiągnięcia tego celu zostanie wam
wysłana pomoc.
Rozprzestrzeniajcie Moje Słowo za pomocą współczesnych środków komunikacji
Współczesne metody komunikacji muszą być wykorzystane, aby zapewnić szybkie rozprzestrzenianie Mo-
jego Słowa. Módlcie się. Proście wydawców w tak wielu krajach jak możliwe, o publikowanie przekazów
w jak największej ilości języków. Użyjcie metod audio, wideo i innych, do szybkiego szerzenia Mojego
Słowa. Wezwijcie ochotników do przekazywania Moich orędzi do tłumów.
To, Moja Córko, będzie ratować dusze. Kocham was. Wasza siła i determinacja w osiągnięciu sukcesu w tej
pracy, wynikająca z czystej miłości do Mnie i Mojej ukochanej Matki, przyniesie dusze – które w innym wy-
padku trafiłyby do piekła – z powrotem w Moje ramiona i do Wiecznego Zbawienia.

Zignorujcie tych, którzy okazują brak szacunku dla Mojego Imienia
Bądźcie odważni. Zignorujcie drwiny. Nie odpowiadajcie tym, którzy okazują brak szacunku dla Mojego
Imienia. To Moi wyznawcy będą tymi, którzy najbardziej was urażą. Bo wielu, mających dobre intencje,
prawdziwych wyznawców, od czasu do czasu popełnia błędy. Ich znajomość Moich Nauk może stworzyć
poczucie dumy, która prowadzi do arogancji. Następnie wkrada się intelektualna pycha. Tym Moim sła-
bym, umiłowanym i poważnym duszom, których miłość dla Mnie nie podlega dyskusji, nie wolno nigdy pat-
rzeć z góry na te, które – według ich odczucia – są na fałszywej drodze. Nie mogą wpaść w pułapkę szatana
przyjmowania pozycji wyższości i poważnego usztywnienia. Wówczas staje się to walką umysłów, aby zo-
baczyć kto, w kategoriach ludzkich, jest bardziej kompetentny niż inni lub kto ma więcej zrozumienia dla
Prawdy Mojej Nauki.
Pamiętajcie, czego uczyłem was wszystkich. Prawda jest prosta. Prawda jest miłością. Jeśli w waszym dą-
żeniu, aby udowodnić waszą interpretację Mojego Świętego Słowa, nie wykażecie miłości i cierpliwości,
to powstaje wasza wersja prawdy, która nie jest ode Mnie.

Miłujcie się nawzajem. Jesteście wszyscy równi w Moich oczach. Ale ci z was, którzy wyruszają swoją
drogą, aby pomóc przynieść Moje zagubione dusze z powrotem do Mnie, ci w Moich oczach urosną.

Wasz Boski Zbawiciel
Król całej ludzkości
Jezus Chrystus
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Moje Dzieci staną naprzeciw Mnie po raz pierwszy podczas Ostrzeżenia
Orędzie nr 119 z serii Ostrzeżenie. Poniedziałek, 20 czerwca 2011, godz. 11:45

Moja ukochana Córko, przygotowuj Moje Dzieci teraz, gdyż bardzo szybko przyjdą przede Mnie w całej
Mej Chwale i Współczuciu. Wkrótce ujawnię się każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku powyżej odpo-
wiedniego wieku.

Ten cudowny dzień, kiedy pokażę im Moje Miłosierdzie, jako przeciwstawne do Mojej Sprawiedliwości,
musi być powitany przez wszystkich. Cieszcie się, albowiem wszyscy, każdy z was, po raz pierwszy staniecie
naprzeciw Mnie.
Dla wielu będzie to pełne miłości i szczęścia, gdyż jest to cudowne Spotkanie. Inni będą się obawiać. Ale
nie ma się czego bać, bo Ja kocham was wszystkich. Grzech będzie jedynym podziałem, ale jeśli będziecie
żałować i zaakceptujecie prawdę swoich przewinień przeciwko Mnie i Mojemu Przedwiecznemu Ojcu,
uświadomicie sobie wspaniałe Miłosierdzie, które jest wam dawane. Tym, którzy będą się bać mówię: strach
wynika z grzechu. Z grzechem w waszej duszy oddalacie się ode Mnie. Przyznajcie to, czym wasze grze-
chy są – ludzką słabością. Wtedy spójrzcie na Mnie, a ja poprowadzę was do Wiecznego Życia i Prawdy.

Moje Wielkie Miłosierdzie przynosi cudowną wiadomość
Moje Wielkie Miłosierdzie przynosi cudowną wiadomość dla Moich Dzieci na całym świecie. Bo kiedy na-
stąpi Wielkie Ostrzeżenie, dostaniecie szansę by zmienić na lepsze wasze życie. Gdy ujawniona będzie
Prawda o Moim Istnieniu, rozprzestrzeni się nawrócenie.
Wtedy i tylko wtedy, po przebytym Ostrzeżeniu, świat będzie mieć szansę, aby przetrwać Wielką Karę,
która nastąpi, jeśli grzesznicy masowo nie okażą skruchy. Gdyż wówczas Ręka Mojego Ojca spadnie wszę-
dzie na tych, którzy wzbraniają się, by słyszeć prawdę – tych, którzy odwracają się od miłości, Miłości do
Mnie i waszych braci i sióstr. Na tym etapie wasze grzeszne drogi nie będą już akceptowane. To dopełni
miary. Silnemu wpływowi szatana nie będzie zezwolone zachowanie jego występków jako kontroli nad
ludzkością. Ci, którzy uparcie kroczą po złych ścieżkach, prześladując Moje Dzieci, zostaną powstrzymani.

Wielka Kara
Wielka Kara, jakiej nie było od czasów Noego, zostanie uwolniona przez Boga, Przedwiecznego Ojca. Moi
wyznawcy, którzy mogą powiedzieć, że to nie jest sposób, w jaki Jezus mówi, muszą teraz zadać sobie to
pytanie. Jeśli Jezus jest pełen Miłosierdzia, dlaczego On, albo Bóg Ojciec miałby pozwolić armii szatana
kontynuować i stosować terror wobec Swoich Dzieci? To z Miłości do wszystkich Dzieci Bożych, odbędzie
się ta Wielka Kara.. Okazujcie wszyscy skruchę. Odrzućcie puste obietnice szatana. Odrzućcie fałszywe,
puste życie, które on wam proponuje. Przyjmijcie, że gdy słyszycie jak Moje Imię odrzucane jest w dzi-
siejszym świecie, pochodzi to wprost z wpływu szatana. Do czasu gdy Moje Dzieci nie odwrócą się od
niego, nie może być pokoju na tym świecie.
Przyjmijcie to Ostrzeżenie jako orędzie Czystej Miłości. Tym u władzy mówię: odrzućcie kłamstwa, któ-
rym jesteście wierni, albo ponoście konsekwencje.
Wielkie Miłosierdzie, które pokażę wam podczas Ostrzeżenia jest rozwiązaniem dla nowej ery pokoju.
Przyjmiecie Je, a kara będzie zażegnana. Odrzucicie Je, a tylko Moi Wierni będą uratowani. Dla pozosta-
łych będzie za późno.

Wasz kochający Zbawiciel
Sprawiedliwy Sędzia
Jezus Chrystus
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Orędzie Najświętszej Marii Panny o przekazywaniu do młodzieży
Orędzie nr 120 z serii Ostrzeżenie. Środa, 22 czerwca 2011, godz.18:00
(Po prywatnym objawieniu, w którym ukazała się wizjonerce ponad 30 minut)

Przybywam w imię Jezusa Chrystusa. Ja, Matka Boska, twoja ukochana Matka, Królowa wszystkich Anio-
łów.
Moje Dziecko, właśnie zostałaś wypróbowana ze względu na pracę, którą wykonujesz dla Mojego Umiło-
wanego Syna i stałeś się przez to silniejsza. Wiesz teraz, co musi być zrobione, aby tak wielu młodych ludzi
jak to możliwe zrozumiało, kim jest Mój Syn. On, Mój Drogi Syn, Zbawiciel świata, zrobi wszystko, aby
uratować wszystkich, którzy chodzą po ziemi w nieświadomości Jego Miłosierdzia.
Tym Dzieciom, które uparcie nie chcą słuchać, musi być powiedziana Prawda i to bardzo szybko. Należy
powiedzieć młodym ludziom na całym świecie, że Jezus idzie z nimi w każdej sekundzie dnia. On troszczy
się o nich tak bardzo. Nie mają pojęcia o Głębi Jego Miłości. Chce objąć ich w Swoim Najświętszym Sercu
tak, żeby mogli skorzystać z nowej ery pokoju na ziemi. Gdyby tylko odpowiedzieli.
Moje Dziecko, tak trudno jest ludziom zrozumieć Prawdę o istnieniu Boga Ojca. Bardzo trudno jest ich
przekonać o Prawdzie Ofiary Jego Umiłowanego Syna. To, Moje Dziecko, musi być twoim celem.
Idź w pokoju i miłości.
Twoja ukochana Matka
Królowa Aniołów

Ostrzeżenie udowodni, że Bóg istnieje
Orędzie nr 121 z serii Ostrzeżenie. Środa, 22 czerwca 2011, godz. 19:00

Moja droga, najmilsza Córko, silna teraz, gdy zniosłaś najgorszą z prób do tej pory, przejdź do przekazania
Mojego pilnego apelu całemu światu.
Moje ukochane Dzieci muszą wiedzieć, że gdy wkrótce przyjdę, wówczas staną naprzeciw Mnie. Jak bar-
dzo pragnę pokazać im, że rzeczywiście istnieję i jak oczekuję radości na ich obliczach, gdy będą świad-
kami Mojej Miłości i Miłosierdzia.
Wiele z Moich Dzieci upadnie i zapłacze łzami ulgi. Łzami radości i szczęścia. Łzami zachwytu i miłości.
Bo w końcu będzie możliwe, by żyć potem nowym życiem, gdzie wszyscy podążać mogą za Prawdą Moich
Nauk.
Moje Dzieci nie ogarną znaczenia tego Wielkiego Aktu Miłosierdzia, największego Daru kiedykolwiek
przyznanego ludzkości, od Mojego Ukrzyżowania. Przez ten Dar Ostrzeżenia, w końcu otworzą się oczy
ludzi na Prawdę ich całej egzystencji na ziemi i poza nią.
Ci, którzy dziś żyją na tym świecie, muszą zrozumieć jak są uprzywilejowani, że dany im będzie dowód na
istnienie Boga, Przedwiecznego Ojca i Jego umiłowanego Syna – choć jest to ponad ich zrozumienie.
Po Ostrzeżeniu nie wracajcie do waszych starych zwyczajów
Napominam was wszystkich, kiedy widzieliście Mnie i pokazane wam było, jak grzech nie tylko Mnie ob-
raża, ale wyprawia was w drogę do głębin piekła, nie wolno wam wrócić do starych zwyczajów.
Okres po Ostrzeżeniu ma kluczowe znaczenie dla światowego pokoju i waszego Zbawienia. Nie odrzucaj-
cie tego Daru. Chwyćcie Go obiema rękami. Niech Ostrzeżenie przyniesie wam Jedność we Mnie. Jeśli
uczynicie tak i będziecie się modlić o prowadzenie, zostaniecie nagrodzeni Nowym Rajem na Ziemi, gdzie
niczego nie będziecie potrzebować.
Cieszcie się. Słuchajcie Mnie. Zastosujcie się do Mojego orędzia i pozwólcie Mojej Miłości ogarnąć was w
kierunku Mojego Chwalebnego Królestwa.
Kocham was wszystkich. Następnym razem, gdy doznacie w sercu uczucia miłości do kogoś, pamiętajcie,
że ten dar pochodzi ode Mnie. Bez Miłości nie ma Życia.
Wasz Boski Król Miłosierdzia
Jezus Chrystus
Syn Boga, Przedwiecznego Ojca
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Zwyczajni ludzie, dobrzy ludzie odwracają się od Mnie
Orędzie nr 122 z serii Ostrzeżenie. Czwartek, 23 czerwca 2011, godz. 22:10

Moja droga, ukochana Córko, radość, którą czujesz dzisiaj jest wynikiem łaski, którą obdarzona zostałaś
wczoraj podczas Adoracji. Teraz już wiesz, jak ważne jest umożliwienie Mi wylewania łask na dusze, pod-
czas tego najbardziej wyjątkowego czasu, osobistego spotkania ze Mną.

Jak zidentyfikować zagubione dusze
Dziś chcę porozmawiać z tobą o duszach zagubionych na świecie i jak je zidentyfikować. Moi wyznawcy
często błędnie sądzą, że zagubione dusze są w stanie grzechu śmiertelnego. To niekoniecznie jest prawdą.
Zagubiona dusza może być osobą, która nie wierzy we Mnie lub Mojego Przedwiecznego Ojca. Zagubio-
nymi duszami mogą być także dzieci zagonione w ich codziennym dążeniu do zarabiania pieniędzy, budo-
wania bogactwa, kariery i pragnące materialnych rzeczy. Wszystko z powodu radości, którą jak sądzą,
przyniosą im te rzeczy w ich przyszłe życie. Są to zwykli ludzie, dobrzy ludzie, ale odwracają się od Mnie.
Wiele z tych Moich Dzieci ma dobre serca. Mogą być pełne miłości dla bliźnich, swoich rodzin i przyjaciół.
Mogą być popularne i lubiane – a mimo to mogą być zagubionymi duszami. Jak to możliwe, moglibyście
zapytać? Gdyż nie wierzą, że ich dusza jest tak samo ważna, jak ich potrzeby fizyczne i dlatego ją zanied-
bują. Przez zaniedbywanie swych dusz, są one podatne na pokusy spotykane na drodze każdego dnia. Za
trudno jest im się oprzeć światowym dobrom bez wzięcia pod uwagę, że czas inwestowany w ich ambicje,
mógłby być spożytkowany na okazywanie miłości innym, przez sztukę dzielenia się. W pogoni za pie-
niędzmi, mogą stać się wyniosłymi. Pycha sprawia, że trudno zachować się jak Mój prawdziwy wyznawca.
Dzieci, jeśli spędzacie cały swój czas goniąc marzenia, które, jak uważacie, ten świat ma do zaoferowania
– bogactwo, majątek i pozycje u władzy – to mało czasu pozostaje, aby się modlić i pielęgnować wasze dusze
dla następnego życia. Tak wiele z Moich Dzieci nie może nigdy zrozumieć, dlaczego dobra ziemskie po-
zostawiają je wewnątrz pustymi. Nie słuchają tych Moich wyznawców, którzy znają Prawdę. Przy braku
uznania istnienia Boga, Wszechmogącego Ojca, nie mogą odnieść sukcesu w zadowoleniu nikogo, poza
sobą. Na zewnątrz ludzie ci żyją aktywnym, zdrowym, pełnym zabawy życiem, bez trosk na świecie. Ale
ten rodzaj stylu życia nie może być prawidłowo osiągnięty bez wiary w Życie Wieczne. W ich życiu bra-
kuje pokory.
Możecie powiedzieć w ich obronie: Ale oni muszą wyżywić swoje rodziny i dbać o innych, którzy na nich
polegają; i tak oni pracują dla osiągnięcia tych celów? Moja odpowiedź brzmi: Nie, nie czynią tego. Ich
celem nie jest wyżywienie ich rodzin. W wielu przypadkach dążą do nadmiernych dóbr, aby zaspokoić
własne żądze. Im bardziej tak robią, tym bardziej stają się zagubieni dla Mnie i Mojego Przedwiecznego
Ojca.

Jeśli Moje Dzieci nie obudzą się i nie rozpoznają, w jaki sposób szatan wykorzystuje wszystkie wychwa-
lane atrakcje świata, aby wciągnąć was w fałszywe poczucie materialistycznego bezpieczeństwa, nie będą
mogły przyjść do Mnie. W tym życiu czas musi być spędzony w chwale waszego Stwórcy. W opiece nad
bliźnimi przez dzieła charytatywne. W zaspokajaniu potrzeb innych przed własnymi. Przez podążanie Moimi
śladami.
Jeśli Moje Dzieci nie wierzą w Boga Ojca lub w Niego wierzą, ale wybrały wygodnie odrzucenie jakiego-
kolwiek hołdu dla Niego, bo są bardziej zainteresowane ziemskimi sprawami, będzie im trudno wejść do
bram nieba, prawdziwego Raju, którego pragną. Ziemia jest tylko przejściową fazą w całym waszym bycie.
Nieba – nawet przy małym wglądzie w to, co oferuje – nie możecie doświadczyć w waszym życiu na ziemi.
Żadna z ziemskich atrakcji nie jest warta pogoni, jeśli oznacza to, że stracicie Klejnot, którym jest Niebo.
Niezbędnymi cechami, by wejść do Mojego Chwalebnego Królestwa są wiara, miłość, pokora i pragnienie
sprawienia Mi radości.

Wasz ukochany Nauczyciel i Zbawiciel całej ludzkości
Jezus Chrystus
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Ludzie nie wiedzą, czym jest ich dusza – odpowiedź jest prosta
Orędzie nr 123 z serii Ostrzeżenie. Sobota, 25 czerwca 2011, godz. 1:30

Moja ukochana Córko, chociaż twój głos usłyszą w końcu Moi wyświęceni Słudzy na całym świecie, to jed-
nak pozostanie cichy w kręgach nieświadomych istnienia Boga, Wszechmogącego Ojca.
Możesz powiedzieć, że nie słuchają, ale nie mogą słuchać, jeśli nie słyszą. Bądź teraz odważna i mów do
tak wielu, jak tylko możesz. Proś ludzi, by publikowali informacje o Moim Słowie. Dzwoń do nich. Pytaj
ich. Wyjaśnij im, że muszą przeczytać Moje orędzia zanim je odrzucą. Kiedy tylko poczują siłę, która po-
chodzi z Moich Boskich ust, kiedy Mój Duch będzie przyciągać ich ducha, zrozumieją w końcu, że to Ja Jes-
tem, który przekazuje światu.
Jestem smutny, Moja Córko, ze względu na głębokie podziały i barykady, które blokują dziś każdą próbę –
Mojej Błogosławionej Matki i Mnie, Jej drogiego Syna – rozmawiania ze światem przez wizjonerów. W
przeszłości pokora była trochę bardziej powszechna. Dziś ta ważna cecha zanikła. Zamiast tego mamy świat,
gdzie wszystko, co wynika z ludzkiej inteligencji, uroku i fizycznego pociągu, akceptowane jest jako prio-
rytet w życiu ludzi. Ich duchowość umarła. Są oni, Moja Córko, tylko pustymi łupinami. Łupiny, które jeśli
pękną, są niczym. Stan duszy jest tym, o co muszą zabiegać Moje Dzieci. Jest to trudne dla wielu ludzi, a
zwłaszcza tych, których umysły pełne są ludzkiej mądrości, gdzie na duchową mądrość pozostało niewiele
miejsca.
Tak brak jest duchowości, brak podsycany przez moc szatana, że ludzie padli tego ofiarą, pozostawiając
swe dusze otwarte dla popełniania grzechu. Brak duchowości lub wiary w Boga, umożliwia skażenie duszy
przez oszusta. Król oszustwa wprowadza dusze w przekonanie, że tylko same ciało i umysł łączą się w ca-
łość. Niestety, bez duszy nie możecie być całością.

Czym jest wasza dusza?
Wielu ludzi nie wie, czym jest ich dusza. Jak ją poczuć lub rozpoznać. Czy jest waszym umysłem? Waszym
sumieniem? Odpowiedź jest prosta. Twoja dusza jest Tobą. Ona jest, kim Ty jesteś. Waszym sumieniem.
Waszą wiarą. Waszym zrozumieniem – czy to, co jest, przedstawia prawdę, czy prawda to coś, w co chce-
cie wierzyć, że nią jest. Dusza nie jest waszą oddzielną częścią, Drogie Dzieci, czymś, co należy do innego
świata. Jest obecna wewnątrz każdej ludzkiej istoty.
Wasza dusza może pozostawać pod opieką przez podążanie za Moimi Naukami. Może być zaniedbywana
przez grzech, który jest bardzo trudny do uniknięcia; ale może być odnowiona przez spowiedź lub wyraże-
nie skruchy i woli nowego początku. Lub może zostać zniszczona. Niektórzy celowo niszczą swoją duszę
przez grzeszenie dla przyjemności lub nałogów tego świata, w pełnej świadomości tego, co robią. Inni za-
przeczają, że mają duszę. Ich arogancja przekonuje ich, że wiedzą wszystko; że życie zaczyna się i kończy
na tej ziemi.
Są też te młode dusze, które, nie z własnej winy, zostały wychowane przez rodziców w materialistycznym
sensie, w czasach dostatku, gdzie nie brakowało niczego. Ich religia oparta jest na korzyści materialnej. Po-
przez dążenie do silniejszych bodźców ich ambicje stale rosną, aż w końcu, nie pozostaje im nic więcej, do
czego mogliby dążyć, dopóki nie spotka ich śmierć. Wtedy są zagubieni, bezradni, zdezorientowani. Z głę-
bokim, wewnętrznym uczuciem odrazy wiedzą, że coś poszło źle. Dusza mówi im to, ale nie wiedzą jak od-
powiedzieć. Oni są tymi, których musicie ratować.
Wzywam wszystkich Moich wyznawców na całym świecie, aby pomogli Mi uratować wszystkie Moje nie-
szczęsne Dzieci. Wiem, że proszę o nadzwyczajny akt wielkoduszności z waszej strony. Jest to ogromna od-
powiedzialność. Ale przez posłuszeństwo Mojej Najświętszej Woli pomożecie Mi uratować wielką część
świata ze szponów szatana i jego terroru.
Moi wyznawcy, idźcie teraz wszyscy i rozpowszechniajcie Moje Słowo w tym znużonym, wprowadzonym
w błąd i rozczarowanym świecie. Obleję Moimi Łaskami każdego z was, nawet za tylko jedno nawrócenie,
jedną duszę, która może uciec od horroru piekła.
Kocham was wszystkich. Obejmuję was Moi wyznawcy, Moje drogie Dzieci na całym świecie. Jak bardzo
przynosicie Mi codziennie radość. Jak bardzo Mnie pocieszacie. Teraz przyprowadźcie więcej dusz do Mnie.
Wasz Boski Odkupiciel
Zbawiciel ludzkości
Jezus Chrystus
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Najświętsza Maria Panna: szatan traci swoją moc, gdy odmawiacie Mój Różaniec
Orędzie nr 124 z serii Ostrzeżenie. Sobota, 25 czerwca 2011, godz. 15:00

Moje Dziecko zawsze koncentruj się na Moim Synu, gdyż On potrzebuje twojej uwagi. Zaufaj Mu całko-
wicie i nigdy nie pozwól, by ktoś spowodował, że odwrócisz swe oczy od Niego.
On, Moje Dziecko, wybrał ciebie jako jednego z ważnych posłańców na te czasy, by zagubione dusze zos-
tały uratowane. Powiedz ludziom, aby modlili się Moim Najświętszym Różańcem, powiedz to nawet nie-
katolikom, bo jest to największa broń przed wpływem oszusta, który jęczy z bólu, kiedy to robicie. Jego moc
jest osłabiona, gdy Moje Dzieci odmawiają tę modlitwę. Im więcej Moich Dzieci modli się na Różańcu, tym
więcej dusz może być zbawionych.
Ty, Moje Dziecko, masz bardzo trudną misję, o wiele trudniejszą niż któryś z proroków w przeszłości. Jest
tak z powodu ciemności ducha na świecie. Nigdy dotąd nie zapadła taka ciemność, gdzie Moje Dzieci od-
wracają się od Mojego Syna – od Niego, który umarł straszną śmiercią, aby je uratować. Nie tylko zapo-
mnieli o tym, ale także decydują się zaprzeczyć całkowicie Jego istnieniu.
Modlitwa do Mnie, waszej Błogosławionej Matki, boli złego, który kuli się i traci moc, kiedy odmawiany
jest Mój Różaniec. Jest to broń, którą została Mi dana tak, że mogę pomóc uratować zagubione dusze, zanim
ostatecznie zmiażdżę głowę węża. Nigdy nie lekceważcie potęgi Różańca, gdyż nawet tylko jedna jedyna
grupa ludzi, oddana regularnemu nabożeństwu Mojego Świętego Różańca, może uratować swój naród.
Powiedz Moim Dzieciom, by były ostrożne, jeśli odwracają się od modlitwy, gdyż robiąc to, stają się sze-
roko otwarte dla oszusta usidlającego je na jego czarownej, ale niebezpiecznej drodze do ciemności. Za-
bierzcie Dzieci do Światła przez szerzenie nabożeństwa Mojego Świętego Różańca.

Wasza ukochana Matka
Maria Królowa Pokoju
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Pierwsze orędzie od Boga Ojca – Teraz nadszedł czas dla Mnie, aby odzyskać Moje Chwalebne
Królestwo – Nowy Raj na ziemi trwać będzie 1000 lat

Orędzie nr 125 z serii Ostrzeżenie. Sobota, 25 czerwca 2011, godz.16:00

(Uwaga od wizjonerki „Tuż przed otrzymaniem tego orędzia skończyłam właśnie Koronkę do Miłosierdzia
Bożego, gdy nagle Duch Święty zapowiedział mi, że mam otrzymać komunikat od Boga Ojca. Drżałam z
nerwów. Zadałam wtedy pytanie: „W czyim imieniu przychodzisz?” To była odpowiedź:)

Przychodzę w Imię Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego. Ja Jestem
Bogiem Ojcem i mówię do ciebie po raz pierwszy. Moja wybrana Córko, mówię do ciebie dzisiaj i w ten
sposób mogę poinformować ludzkość o Miłości, którą mam dla wszystkich.
Wielu Mnie nie zna. Myślą, że Mnie znają, ale dla milionów Moich Dzieci jestem tylko anonimową Istotą.
Tak niewiele wiedzą o Moim pragnieniu umożliwienia im Miłości do Mnie w sposób, który zawsze był
Moim zamiarem.
Moje Imię używane jest dowolnie na świecie przez wielu, którzy nie uznają, że to Moją ręką świat i jego
mieszkańcy zostali stworzeni. Ci, którzy tak robią, są zdezorientowani kim Ja jestem i nieco się Mnie oba-
wiają. Nie należy się Mnie obawiać, gdyż Moja Miłość do wszystkich Moich Dzieci jest czysta. Tak bar-
dzo was kocham, że dokonałem Największej z możliwych Ofiar, by spowodować wasz powrót w Moje
Ramiona i dać wam możliwość uratowania się od oszusta. Wysłałem Mojego umiłowanego Syna, Jezusa
Chrystusa na świat, abyście mogli zrozumieć Prawdę Miłości. Miłość ta, jeżeli Ją przyjmiecie, zbawi was
wszystkich.
Moje Serce jest złamane, gdyż tak wielu z was nie powróci do Mnie i nie okaże mi swej miłości. Pragnę tego,
abyście po prostu wrócili i poprosili Mnie o pomoc. Mojej Miłości nie trzeba się obawiać, gdyż przez Moją
Miłość dany wam został wasz pierwszy oddech. Stworzyłem każdego z was na Moje podobieństwo, abym
mógł mieć Rodzinę. Stworzyłem świat z czystej Miłości tak, abyście wy Moje Dzieci mogły dzielić się tym
Rajem ze Mną. Tak pięknie był stworzony, każdy szczegół był tak starannie dopracowany. Tak byłem szczę-
śliwy, gdy powstał Raj na ziemi, że anioły radowały się i niebo jaśniało w Płomieniach Miłości; pojęcie tego
dla człowieka jest chyba niemożliwe. A potem został zniszczony przez grzech spowodowany przez węża.
Moje Dzieci, pozwólcie Mi wyjaśnić. Nadszedł czas dla Mnie, aby odzyskać Raj, stworzony przeze Mnie
z taką miłością, abyśmy mogli znowu stać się Jedną Rodziną. Rodziną, która stanie się bliska ze względu
na silne więzy Miłości razem ją scalające.
Ten Nowy Raj na ziemi jest obecnie zaplanowany dla wszystkich Moich Dzieci.
Potrwa na ziemi 1000 lat i nikt nie może być wykluczony, gdyż to złamałoby Moje Serce. Mój ukochany
Syn, Jezus Chrystus i Duch Święty starają się bardzo doprowadzić was z powrotem do Mej umiłowanej
Owczarni tak, żeby Raj, stworzony na początku, mógł jeszcze raz okazać się największym z darów dla po-
cieszenia wszystkich Moich Dzieci.
Raj ten będzie miejscem miłości, piękna, chwały i będzie domem dla wszystkich, którzy mają czyste serca
i dusze. Jest on dla każdej duszy na ziemi oraz jest celem, który zawarty jest wewnątrz każdej duszy na
ziemi, w tym tych, którzy nie zdają sobie z tego sprawy.
Podczas gdy Mój Syn mówi do świata i przygotowuje was do okazania Swojego Wielkiego Miłosierdzia
podczas Ostrzeżenia, by wszystkim grzesznikom dać szansę cieszenia się Nowym Rajem na ziemi, musi-
cie usłyszeć Mój Głos.
Wzywam was wszystkich do zwrócenia uwagi. Wróćcie do Mnie. Zaakceptujcie, że Ja istnieję; że Ja Jes-
tem źródłem wszelkiego życia, wszelkiego stworzenia, wszelkiej chwały. Jeśli to uczynicie, będziecie po-
witani w Moim Raju na ziemi, który oferuje wszystko, o czym można marzyć. Posłuchajcie Mojego Syna
i przekazów, które daje światu, aby nawrócić was wszystkich. Tym, którzy nawet wtedy nie będą słuchać
lub nadal pozostaną na ścieżce ohydnego grzechu, nie zostanie okazane Miłosierdzie.
Jestem Bogiem całego Stworzenia. Jestem Bogiem Miłości i Współczucia. Jestem też Bogiem Sprawiedli-
wości. Moja ręka spadnie na ludzkość, która przez upartą wierność złemu, odmawia podążenia drogą Mi-
łości i Prawdy. Gdyż teraz nadszedł czas dla Mnie, aby odzyskać Moje Chwalebne Królestwo, czego przez
grzech nikt nie zatrzyma. Ci, którzy staraliby się spróbować, będą na zawsze zgubieni.
Ja Jestem waszym Bogiem, Waszym Stwórcą. Moja Miłość nigdy nie umiera. Płonie pełna głębokiej czu-
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łości, aby doprowadzić was do Mnie, do Dziedzictwa, które z taką miłością stworzyłem. Z powodu grze-
chu, wiele Moich Dzieci zmuszonych będzie do rezygnacji ze swojego prawa do tego Dziedzictwa i cofnięcia
się, aby ci, którzy naprawdę Mnie kochają, mogli wejść przez bramę bez przeszkód.
Proszę, Dzieci, nie odrzucajcie Mojego apelu do ludzkości. Zaakceptujcie Miłosierdzie oferowane teraz
przez Mojego umiłowanego Syna.
Przyjmijcie je z otwartymi ramionami.

Bóg Ojciec
Stwórca i Przyczyna Wszystkich Rzeczy

(Uwaga wizjonerki: „w czasie orędzia płakałam nieprzerwanie, podczas gdy moja ręka pisała i pisała, bez
przerwy”)

Ostrzeżenie jest przejawem Mojego Boskiego Miłosierdzia danego Siostrze Faustynie
Orędzie nr 126 z serii Ostrzeżenie. Niedziela, 26 czerwca 2011, godz. 18:00

Moja droga, ukochana Córko, czas jest blisko. Jest bardzo mało czasu, by ostrzec i przygotować wszystkie
te biedne dusze, które będą tak zszokowane podczas Ostrzeżenia, że nie będą pojmować, czego są świad-
kami. Muszą być poinformowane tak, żeby wiedziały, czego się spodziewać. Jeżeli otworzą serca dla tej
wielkiej chwili Boskiego Miłosierdzia, dana im będzie szansa na Wieczne Życie.
Wielkie Ostrzeżenie jest przejawem Mojego Boskiego Miłosierdzia danego Siostrze Faustynie. Ten Wielki
Akt Miłosierdzia został przepowiedziany i odbędzie się podczas Ostrzeżenia, gdy Moje Wielkie Miłosier-
dzie ogarnie cały świat. Moja krew i woda trysną naprzód tak, że w końcu wszyscy poznają Prawdę. Po-
wiedzcie tym, którzy nie wierzą we Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca, że wydarzenie to nastąpi.
Wówczas będą oni w stanie wytrzymać wstrząs Mojego Miłosierdzia, które podczas Ostrzeżenia pozwoli
uratować miliony dusz z uchwytu szatana. Prawda, gdy będzie ujawniona, uratuje wielu od ognia piekiel-
nego.
Duch Święty, który następnie będzie obecny wszędzie w Moich Dzieciach, pomoże pokonać dzieła złego.
Musicie wszyscy rozpowszechniać Słowo o tym, jak ludzkość najpierw musi przygotować swe dusze. Gdyż
nawet wierzący muszą zrozumieć, że również oni będą emocjonalnie zaniepokojeni, gdy zobaczą własne
grzeszne zachowanie w przeszłości, tak jak się ono Mnie ukazuje.
Wzywam teraz was wszystkich, aby skorzystać ze spowiedzi. Wszyscy pozostali chrześcijanie, musicie
uklęknąć i modlić się o przebaczenie win. Tych, którzy nie są pewni tego proroctwa proszę, miejcie wasze
serca otwarte, bo kiedy będziecie świadkami tego ekologicznego, ale nadprzyrodzonego Wydarzenia ważne
jest, byście zrozumieli, że jest to Największy Cud, jaki kiedykolwiek zobaczycie; i że jest Moim Wielkim
Darem dla was wszystkich. Rozważcie to. To jest, jak rozwinie się Dzień Sądu Ostatecznego, tylko tym
razem nie będziecie potępieni. Dana wam będzie nowa szansa na życie, kiedy wasze dusze zostaną urato-
wane, aby umożliwić wam przywrócenie stanu, którego pragnę.
Wierzący, módlcie się teraz z całego serca za innych, aby zostali uratowani.
Wasz Zbawiciel Jezus Chrystus

Nadal rozprzestrzeniaj Moje Słowo – Posyłam ci wielu ochotników
Orędzie nr 127 z serii Ostrzeżenie. Wtorek, 28 czerwca 2011, godz. 19:30

Moja najmilsza Córko, przeszkody, które musisz pokonać, gdy cierpisz dla Mnie, są coraz wyższe. Próby
oszusta odciągnięcia cię od tej pracy nigdy nie były tak potężne. Musisz być silna i zdecydowana wobec ta-
kich ataków. Wiedz, że on, oszust, nigdy nie zabierze cię ode Mnie, choć próbuje i nadal jeszcze będzie
próbował. Jest to jeden z najtrudniejszych etapów w twojej misji. Samotny, trudny i powodujący w tobie głę-
boki ból fizyczny oraz ból duszy. Musisz zaufać Mi, by pomóc ci uporać się z tymi atakami i rozpoznać,
czym one są.
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Posłuchaj Mnie teraz Moja Córko. Musisz rozprzestrzeniać Moje Słowo szybko na całym świecie korzys-
tając z każdej pomocy, która zostanie wysłana do ciebie. Posyłam ci wielu ochotników, a ich praca przynosi
już owoce.
Wszystko, co musisz teraz zrobić, to przekazywać dalej Moje Słowo dla ratowania dusz. Nigdy się nie pod-
dawaj. Wiem, że jest to kuszące oraz, że poniżenie, które musisz wytrzymać, nie jest dla ciebie łatwe. Po-
zwól mi trzymać cię mocno za rękę i prowadzić teraz w kierunku siły, której wymagasz.
Moje błogosławieństwo rozproszone zostało wokół ciebie dla wzmocnienia twojej obrony tak, że obecnie
nic nie stoi na przeszkodzie dla zapewnienia, by świat mógł usłyszeć Mój Głos.
Twój kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

Wyznajcie teraz swoje grzechy – nie bójcie się
Orędzie nr 128 z serii Ostrzeżenie. Środa, 29 czerwca 2011, godz. 19:00

Moja droga, ukochana Córko, pomoc, którą ci wysłałem, spowoduje teraz szybkie rozpowszechnianie Mo-
jego Słowa na całym świecie, przy wykorzystaniu współczesnych środków komunikacji. Moje Serce pło-
nie z Miłości do Moich wyjątkowych Dzieci, które zareagowały na Moje wezwanie. One są armią, która
będzie prowadzić Moje Dzieci. Wszystkie Moje Błogosławieństwa otaczają każdego z tych, którzy poma-
gają nieść Mój Krzyż dla dobra ludzkości. Obdarowani są Duchem Świętym, aby umożliwić im szybkie jak
wirus rozpowszechnianie tych przekazów, z rzeczywiście silnym efektem.
Moje Dzieci i wszyscy Moi wyznawcy, pamiętajcie o jednej rzeczy i chcę, abyście się na tym skoncentro-
wali. Napominajcie innych, aby szukali odpuszczenia win przed Ostrzeżeniem. Muszą teraz wyznawać
swoje grzechy i nie mogą się bać. Zamiast tego muszą się cieszyć. Tylko kilka miesięcy pozostało do tego
Wielkiego Aktu Mojego Miłosierdzia. Nie traćcie czasu. Idźcie w miłości i pokoju. Nie cofajcie się w wa-
szej pracy. Jest to dla dobra wszystkich Moich Dzieci. Wszyscy ci, którzy pracują dla rozprzestrzeniania
Mojej Prawdy, zostaną wynagrodzeni za ich oddanie i wiarę. Moje Błogosławieństwo chronić będzie każ-
dego z nich i ich rodziny.
Radujcie się teraz, gdyż nadszedł czas, aby świat wreszcie usłyszał Mój Głos tak, jak powinien.
Wasz ukochany Zbawiciel
Odkupiciel i Król ludzkości
Jezus Chrystus

Nie dopuszczajcie, by ludzkie słabości Mojego Kościoła odwróciły was ode Mnie
Orędzie nr 129 z serii Ostrzeżenie. Czwartek, 30 czerwca 2011, godz. 20:00

Moja droga, ukochana Córko, uśmiecham się tego wieczoru z radością w Moim Sercu, gdyż w końcu młodsi
ludzie słyszą Moje Słowo za pośrednictwem internetu, tak jak zostało przepowiedziane.
W ten sposób więcej osób będzie w stanie powiedzieć światu, jak przygotować się do Ostrzeżenia. Moje
Serce rozpiera radość, kiedy widzę Miłość, jaką Moje Dzieci mają dla Mnie w każdym zakątku ziemi. Moja
Miłość nigdy nie umiera. Moi ukochani wyznawcy pełni są Mojej Miłości, którą czują w swych sercach.
Teraz mogą powiedzieć światu, w tym cynikom, jak bardzo czczą Mnie, wysławiając wobec wszystkich
Moją Chwałę.
Te odważne i kochające Moje Dzieci będą teraz przyciągnąć tych, którzy odrzucają Mnie i prawdę, dla-
czego oni pierwotnie w ogóle są na tej ziemi. Niebo raduje się z tych, którzy otwarcie głoszą swoją miłość
do Mnie w internecie. Moja miłość do nich wzbiera tak, że Moje łaski obsypią każdego z nich, na wszyst-
kich krańcach świata.

Przyjdę teraz, by was uratować, zanim nadejdzie Dzień Sądu
Dzieci, pamiętajcie o jednej lekcji. Prawda Mojej Nauki nigdy się nie zmieniła. Ludzki błąd, grzechy Moich
wyświęconych sług i tych, którzy sprzeniewierzyli prawdę dla potrzeb swoich własnych ambicji, być może
zabrudziły Moje Imię, ale nigdy nie zmieniły, kim jestem. Ja Jestem Zbawicielem ludzkości. Po raz pierw-
szy przyszedłem odkupić was, by umożliwić przebaczenie grzechów. Teraz przyjdę powtórnie, by uratować
was, zanim nadejdzie Dzień Sądu.
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Ponieważ Moja Miłość jest tak silna, przenikać będzie teraz cały świat przez moc Ducha Świętego, aby
przyciągnąć was z powrotem do owczarni Mojej Czułej Miłości. Poczujcie teraz Moją Miłość, Dzieci. Nie
dopuszczajcie, aby wasze rozczarowanie ludzkimi słabościami Mojego Kościoła odwróciło was ode Mnie,
Jezusa Chrystusa lub Mojego Przedwiecznego Ojca.

Dla tych, którzy odwrócili się ode Mnie ze względu na grzechy Kościoła
To właśnie z powodu grzechu byliście skłonni do blokowania prawdy. Ci z was, którzy winią Kościół za brak
wiary we Mnie, nie są uczciwi wobec siebie. Jeśli kochalibyście Mnie naprawdę, nie szukalibyście wymó-
wek. Dzieci, szatan jest teraz wszędzie na świecie i stara się przekonać was przy każdej okazji, że wasza
wiara nie ma znaczenia; że nie jest ważna; że wasza wiara nie gwarantuje wam miejsca w niebie. W nie-
których przypadkach uważacie, że ponieważ Miłosierdzie Boże jest nieskończone możecie być uratowani,
jeśli tylko wasze życie nie powoduje szkody dla innych. Bardzo często rzucacie Mi wyzwanie, gdy winicie
Mnie za zło na świecie. Jest tak, gdy złościcie się na Mnie i Boga Przedwiecznego Ojca: Jak Bóg może stać
z boku i pozwolić na takie zło, które objawia się na świecie, gdzie istnieją morderstwo, gwałt, aborcja, tor-
tury, chciwość i ubóstwo? Musicie zatrzymać się teraz i Mnie wysłuchać.
Pamiętajcie, że grzech, spowodowany przez szatana, o którym większość ludzi dziś nie wierzy, że istnieje,
może zaatakować każdego z was, i to ze względu na dar, który został wam dany przez Stwórcę, Boga Ojca.
Ten Dar Wolnej Woli jest dostępny dla wszystkich. Niektórzy używają tego daru dla dobrych czynów, przez
co okazują wszystkim miłość, podczas gdy inni sprzeniewierzają go, dla wykorzystania innych. Gdy sza-
tan przyciągnie ich przez ich słabą wolną wolę, stają się w następstwie zdolni do popełnienia wielkich
zbrodni.
Wolna wola należy do was, Dzieci. Kiedy staje się zanieczyszczona przez grzech, wynikiem jest spustoszenie
na świecie. Bóg Ojciec nie może zmusić was do zaprzestania robienia czegoś, czy to jest dobre, czy złe. Bo
nie zakłóci waszej wolnej woli. On zawsze zachęci was do modlitwy w celu uzyskania łaski potrzebnej dla
uniknięcia grzechu. Poprzez waszą wolną wolę podejmiecie jedną z dwóch decyzji. Nawróćcie się do Boga
lub pozwolicie uwieść się kłamstwom szatana, który odwiedzie wasze umysły od prawdy.
Pamiętajcie, Ja jestem Prawdą. Szatan nie chce, abyście ujrzeli Prawdę. Będzie używał waszej inteligencji
i przedkładał wyrafinowane argumenty, aby was zwieść. Może nawet was przekonać, że coś jest złe, choć
jest to dobre. Więc jeśli uważacie, że hipokryzją jest modlić się dla chwały Boga Ojca z powodu grzechów
Kościoła, musicie rozpoznać to oszustwo, jakim jest: innym sposobem zachęcenia was do odwrócenia się
ode Mnie, od Prawdy. Dzieci, pokażcie Mi teraz waszą miłość podnosząc się w niewierzącym świecie dla
obrony Mojego Imienia.
Już wkrótce zachęcicie innych, by wysłuchali waszych poglądów. Podobnie jak ci, którzy twierdzą, że nie
wierzą we Mnie, krzycząc głośno, że bardzo Mnie nienawidzą, musicie teraz powiedzieć światu, że Mnie
kochacie. Tylko wtedy nastąpi masowe nawrócenie na świecie. Pozwólcie Mi podźwignąć was teraz, byście
mogli przygotowywać Moje Dzieci na wejście do Mojego Nowego Raju na ziemi. Pamiętajcie, tylko ci,
którzy wierzą we Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca, mogą wejść do tego Raju.
Idźcie teraz i przyprowadźcie do Mnie tłumy.
Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Modlitwa może zapobiec konfliktom w świecie
Orędzie nr 130 z serii Ostrzeżenie. Piątek, 1 lipca, godz. 23:00

Moja najmilsza córko, modlitwa i nabożeństwo do Mnie jest jak woda podana spragnionemu człowiekowi.
Jeżeli nie masz wody twoje pragnienie będzie trwać także w wyniku braku wody, w końcu umrzesz. Ci,
którzy Mnie znają, kochają i okazują Nabożność do Mnie, muszą zrozumieć jedną rzecz. Jeżeli nie będzie-
cie kontynuować Przyjmowania Mojego Ciała i regularnie modlić się do Mnie, bardzo szybko zatracicie
wasze pragnienie Mnie. Bez tego pragnienia oddalicie się ode Mnie do momentu, aż wasze głowy zostaną
przekręcone przez pokusy i grzech zasiany w waszych umysłach przez szatana. Bez Mojej prawdziwej obec-
ności w waszym życiu będziecie niczym Moje Dzieci.
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Bądźcie w pogotowiu przez cały czas. Modlitwa strzeże was przed grzechem. Wasza nabożność do Mnie
może przeciągać zwodziciela, który będzie kpił z was częściej. Aczkolwiek bez regularnej nabożności do
Mnie, będziecie chodzić bezcelowo po tym świecie.
Wierni zrozumcie, że modlitwa może zapobiec wielu konfliktom w świecie. Modlitwa odmawiana przez tą
wizjonerkę i innych jasnowidzów już złagodziła bezpośrednie zagrożenia dla Papieża Benedykta, ale nie na
długo. Modlitwa do Mojej Błogosławionej Matki może przesuwać góry, osłabić wpływ złych okrucieństw,
również tych przepowiedzianych i nawrócić grzeszników.
Zapamiętaj tą lekcję Moja córko, modlitwa pełni rolę zbroi przeciwko zwodzicielowi. Przede wszystkim mu-
sisz się nauczyć konieczności regularnej modlitwy w twojej misji. Musisz przeznaczyć więcej czasu na
cichą refleksję ze Mną. Bo jeśli tego nie uczynisz twoja bystrość na Moje przesłania osłabi się i błędy mogą
się pojawić. Bądź ostrożna Moja córko, kiedy odnosisz się do dat przepowiedni ci danych. Jeżeli Ja mówię
miesięcy, to może być w każdej chwili w ciągu roku. Nigdy nie myl ludzkiej interpretacji z tymi terminami
danymi ci przeze Mnie. Ja ci nie dawałem żadnej konkretnej daty wydarzeń tylko terminy. Te przepowied-
nie się wydarzą, ale tylko z ręki Mojego Przedwiecznego Ojca. Więcej Mi zaufaj. Twoje modlitwy i Moich
wiernych mogą pomóc opóźnić, a w niektórych przypadkach odwrócić żywioły. Zawsze pamiętaj to.
Módl się, Módl się, Módl się. Bo jeżeli czynisz to z serca, to twoje modlitwy będą wysłuchane. Módl się za
tych przywódców światowych, których życie się zakończy wkrótce przez nienawistne złe czyny. Oni i ci z
zatwardziałymi sercami winni nieludzkich przestępstw przede wszystkim potrzebują waszych modlitw. Za-
wsze módlcie się za grzeszników, ponieważ Ja kocham wszystkie moje dzieci i potrzebuję waszych mod-
litw by wybawić ich od ognia piekielnego.
Wasz zawsze Miłosierny
Jezus Chrystus

Walka, którą inscenizuje szatan, by zdyskredytować te orędzia, nasila się
Orędzie nr 131 z serii Ostrzeżenie. Sobota, 2 lipca 2011, godz. 10:00

Moja ukochana Córko, okres ten będzie trudny dla ciebie, gdy orędzia przeniknęły świat. Coraz więcej osób
będzie atakować te przekazy, a jeśli tak uczynią, ignoruj to.
Moje Święte Słowo jest rozprzestrzeniane tak, jak powiedziałem. Chcę teraz głosić jeszcze szerzej główne
punkty Moich przekazów. Wiesz już, jak to zrobić, więc rozpocznij dzisiaj. To, czego oczekuję od ciebie jest
wyzwaniem, ale w tym celu dana ci będzie dalsza pomoc.
Tymczasem będziesz potrzebowała innych, by modlili się za ciebie, gdyż walka, którą szatan inscenizuje dla
zdyskredytowania tych przekazów, nasila się. Musisz modlić się o ochronę przed bólem, który on może Ci
wyrządzić przez innych. Zaakceptuj, że ta seria prób jest niezbędna, byś utrzymała się w stanie pokory.
Wiedz, że jesteś Moim Głosem dla świata. Promuj Mój Głos i rób to tak szybko, jak tylko możesz.
Kocham Cię Moja Córko. Oprzyj się na Mnie całkowicie, a Ja cię przez to przeniosę.
Twój kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Ateiści i naukowcy będą mówić że ostrzeżenie było złudzeniem
Orędzie nr 132 z serii Ostrzeżenie. Niedziela, 3 lipca 2011, godz. 18:30

Moja najmilsza córko musisz iść do przodu, patrz prosto na przód i podążaj za Moimi wskazówkami. Nie
skręcaj w bok, kiedy jesteś w każdej minucie dnia atakowana przez złego. Skoncentruj się tylko na Mnie.
Musisz nauczyć się rozumieć, że czas spędzony w moim towarzystwie a specjalnie na Adoracji jest nie-
zbędny, jeżeli chcesz się utrzymać na szczycie tej Misji. Długość czasu poświęcanego na modlitwę jest rów-
nież ważny, ponieważ im dłużej jesteś w bliskiej łączności ze Mną tym więcej łask otrzymasz. Zaniechanie
tego znaczy pozostawianie siebie szeroko otwartą na ataki zwodziciela.
Moje Słowo Moja córko, jest zignorowane przez wielu, którzy nie chcą słuchać. Jest wiele przyczyn ku
temu. Wiele Moich dzieci dzisiaj zamknęła swoje oczy na prawdę swojego duchowego istnienia. Oni ogar-
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niają świat i wszystko, co on oferuje, jako zastępczość dla Chleba Życia. Wielu jest również ostrożna z po-
wodu fałszywych proroków, ponieważ jest to wiek, w którym oni maja się pojawiać wszędzie. Jest to chaos,
który szatan chce spowodować tak, aby ci prawdziwi Moi posłańcy uszli niezauważeni. Z powodu pokory
wymaganej od Moich wybranych wizjonerów, nie mogą oni wywyższać siebie w oczach świata, bo nie jest
to ich natura. Fałszywi wizjonerzy będą się pchać w samo centrum uwagi. Ich uwaga będzie się skupiać na
nich. Ich przesłania mogą się wydawać autentyczne i pełne upiększonego języka, cytatów z Pisma Świętego
tam gdzie to odpowiada, ale będą tam dwa kluczowe oblicza ich przesłań, które uwidocznią ich fałszywy
przekaz. Pierwszym jest, że będą oni w centrum przesłań i będą się cieszyć całą uwaga, jaką otrzymają. I w
końcu same przesłania. Będą one mylące, trudne do czytania i nie pozostawią trwałego wrażenia na duszy.
Niestety Moja córko Kościół będzie skłonny zignorować prawdziwych jasnowidzów, ponieważ on musi
wykazywać odpowiedzialność w tych sprawach.
Jest więc dużo łatwiej dla Mojego kościoła wspierać te przesłania, które zawierają cytaty z Pisma Świętego,
by ogłosić je prawdziwymi. Nie tak łatwo jest dla nich zaakceptować prostotę Moich nauczań specjalnie dzi-
siaj, kiedy większość prawdy ukrywa się pod maska tolerancji. Też nie tak łatwym jest przypominanie o
końcu czasów, gdy z powodu strachu i ignorancji ci Moi Poświęceni Słudzy wzbraniają się przed przyję-
ciem Mego kielicha i odpowiedzialną działalnością.

Jest to najważniejszy czas w historii świata. Wszystkie znaki były dane moim wizjonerom w ostatnim stu-
leciu, a jednak zostały zignorowane i odsunięte na bok, podczas gdy oni chowają swoje głowy w piasek. Jest
to dokładnie w obecnym czasie, kiedy Moi wyświęceni słudzy wiele głoszą o znaczeniu Mojego powrotu
na ziemie. Muszą oni przygotowywać dusze poprzez przypominanie im o konsekwencjach nie odpokuto-
wania podczas ich życia na ziemi. Ponieważ nie będą mogli prosić o wybaczenie po śmierci. Wołam teraz
do Moich wyświęconych sług. Dlaczego nie podkreślacie tego swojej trzodzie? Dlaczego aktywnie nie oma-
wiacie reperkusji, Moich dzieci, jakie wystąpią podczas Wielkiej Kary? Czy nie wiecie, że wiele Moich
dzieci utraci swoje dusze na rzecz Antychrysta, który już jest na ziemi gotowy się ukazać, oczekując za ku-
lisami? Moje dzieci muszą rozumieć że Ostrzeżenie będące aktem Mojego Wielkiego Miłosierdzia, co jest
tylko pierwszą fazą czasu, który będzie bardzo trudną próbą dla Moich dzieci. Ponieważ później ci zatwar-
dziali grzesznicy i wyznawcy szatana będą zaprzeczać Mojemu istnieniu. Ateiści powiedzą, że była to glo-
balna iluzja. Naukowcy będą poszukiwać logicznego wyjaśnienia, ale nie znajdą żadnego. Tymczasem Moi
wyznawcy zostaną rozdarci na dwoje. Wiele milionów się nawróci, ale będą zdezorientowani kłamstwami
rozpowszechnianymi przez grupę zła, jedną światową organizacje, której celem jest zniszczenie małych
ludzi dla swoich finansowych zysków.

Dzieci, jeżeli wystarczająca ilość ludzi nie pozostanie na drodze prawdy, to nie będzie możliwe zapobiec sile
kary. Bo to będzie krok podjęty przez Boga Ojca, by powstrzymać grzeszników od zniszczenia Jego stwo-
rzenia i Jego dzieci. On rozpęta trzęsienia ziemi o sile nigdy wcześniej niedoświadczonej, wybuchy wul-
kanów w najmiej spodziewanych miejscach, ziemia będzie podrzucana jak statek na wzburzonym morzu bez
zakotwiczenia, którego się może trzymać.

Dzieci proszę pozwólcie by Ostrzeżenie zbawiło was wszystkich. Zaakceptujcie to, że ten cud pomoże zba-
wić miliony ludzi, którzy inaczej zostaliby straceni. Ale ci, którzy nie lubią zmieniać swojego życia, oni wy-
biorą dom szatana. Bez modlitwy nie ma nadziei dla nich, bo oni będą pozbawieni kluczy do nowego Raju
na Ziemi. Zamiast tego będą płonąć w ogniach piekielnych. Gdyby oni wiedzieli, dokąd te drogi zła ich
prowadzą czy myślicie, że zmieniliby swój kierunek? Dzieci, pomóżcie im przez mówienie im prawdy.
Módlcie się o wybawienie ich duszy, jeżeli nie będą was słuchać. Bo to jest wszystko, co możecie zrobić.

Wasz ukochany Zbawiciel

Sprawiedliwy Sędzia i Król Miłosierdzia
Jezus Chrystus
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Dla moich wyznawców, którzy potępiają te orędzia
Orędzie nr 133 z serii Ostrzeżenie. Czwartek, 5 lipca, 2011, godz. 14:30

Moja droga i umiłowana córko, dzisiejszy dzień jest specjalnym, ponieważ sprawia mi przyjemność mó-
wienie ci o tych, których wiara wzmocniła się przez te Orędzia mogą oni być pewni, że ich codzienne od-
mawianie Koronki do Mojego Miłosierdzia zbawia dusze. Moje dzieci muszą nigdy nie zapominać tej
modlitwy, bo gdy odmawiają ją szczerze i z serca zawsze będzie wysłuchana. Modlitwy są zawsze wysłu-
chiwane jak również wszystkie specjalne intencje spełniane zgodnie z Moją Świętą Wolą.
Dzieci, proszę kontynuujcie się modlić, ponieważ one pomogą złagodzić okres Wielkiej Kary. Mój Ojciec
jest już gotowy przejąć Swoje Święte Królestwo i rozpocząć Swoje Panowanie raz jeszcze, kiedy Nowy
Raj Na ziemi powstanie. Zło na świecie nigdy przedtem nie było tak zaciekłe. Bo ze względu na potężne
zaludnienie świata i działania złego wojny są wszędzie. Nienawiść człowieka do człowieka jest namacalna.
Czy ta nienawiść objawia się, jako polityczna chciwość lub jako kontrola jednego państwa przez drugie jest
zawsze taka sama? Szatan ma wielu wyznawców oni jego wyznawcy w wielu przypadkach nie zdaja sobie
sprawy jak on wpływa na nich przez uczynki w każdym czasie i każdego dnia.
Jeżeli by Moje dzieci mogły, chociaż zobaczyć ilość demonów, które są w takim człowieku byli by chorzy.
One posiadają wiele moich dzieci jedynym tego znakiem są ich złe czyny. Módlcie się, módlcie się teraz Moi
wierni by te biedne zagubione dusze mogły być zbawione podczas Ostrzeżenia.
Od chwili obecnej aż do Ostrzeżenia wszystko, o co was proszę Moje dzieci to modlitwa a w szczególno-
ści odmawianie Koronki do Mojego Miłosierdzia. Mój Ojciec będzie zbawiał dusze, jeżeli wy zadedykuje-
cie siebie do odmawiania jej najlepiej o godzinie trzeciej po południu.
Do tych Moich wiernych, którzy potępiają te Orędzia błagam was pomódlcie się do Ducha Świętego i po-
proście o dar roztropności przedtem nim odrzucicie Moje Święte Słowo. Do tych, którzy znieważają Moją
wizjonerkę i odbiorców tych Orędzi, by zadali sobie to pytanie. Jeżeli wierzycie że to pod wpływem sza-
tana ukazują się te Orędzia to, dlaczego by on was prosił o modlitwę? Byście szukali przebaczenia, aby
przyjmować Świętą Eucharystię? Wtenczas będziecie wiedzieli, że nie jest to możliwe.
Zwodziciel po pierwsze będzie wpływał na Moich wiernych by zachęcić ich do zaprzeczania Mojemu Słowu,
ponieważ on wie, że ich zaprzeczenie Moim Najświętszym Słowom Miłości będzie Mnie bolało najbar-
dziej.
Odrzućcie teraz szatana i jego złe drogi. Zwróćcie się do Mnie. Błagam was, nie pozwólcie mu wpływać na
was w ten sposób. Wasze modlitwy są teraz potrzebne by zbawić Moje biedne dzieci, którzy nie przeżyją
Ostrzeżenia.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Znaczenie sakramentów Małżeństwa i Pierwszej Komunii Świętej
Orędzie nr 134 z serii Ostrzeżenie. Środa, 6 lipca 2011, godz. 15:30

Moja ukochana córko, spójrz jak wiara Moich dzieci zaczyna rosnąć i kwitnąć. Chociaż istnieje wiele ciem-
ności na świecie, to światło moich czcicieli jest coraz jaśniejsze z powodu płomienia Ducha Świętego, który
zstąpił na cały świat. Moja córko, chcę abyś przypominała wszystkim Moim zwolennikom o znaczeniu
modlitwy, która może złagodzić cierpienia na świecie. Wasze modlitwy pomogą uniknąć przepowiedzianych
globalnych katastrof. Modlitwa łagodzi najpotężniejsze zagrożenia, a jeśli jest odmawiana za innych, po-
woduje odzew. Choć jestem zadowolony z tych, którzy mają silną wiarę, to zasmucają Mnie ci, którzy nie
chcą przyjąć Mojego Boskiego Światła, którzy odrzucają prawdę. Dużo ludzi błądzi teraz po świecie jak odu-
rzeni. Nic nie przynosi im pokoju. Nic nie przynosi im radości. Żadna ilość materialnych przyjemności nie
łagodzi bólu. Ich puste dusze są zagubione. Proszę, módlcie się za nich. Moja córko, proszę o modlitwę za
mojego zastępcę, papieża Benedykta, ponieważ jest otoczony przez masońskie siły, które teraz dokładają
wszelkich starań by go zdetronizować. Te złe siły infiltrują mój Kościół od Soboru Watykańskiego II i znie-
kształcają Moją naukę. Wiele ich praktyk zostało przyjętych, ranią Mnie one – szczególnie udzielanie Eu-
charystii przez laików. Przez te nowe regulacje, wprowadzone do współczesnego społeczeństwa, okazuje się
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Mnie i Mojemu Ojcu Przedwiecznemu tak wielki brak szacunku, że chce Mi się płakać z żalu. Najświętsza
Eucharystia może być otrzymywana wyłącznie na język i nie może być udzielana przez nieczystego (nie ka-
płana) człowieka. Ale to właśnie Moi wyświęceni słudzy wprowadzili tu zmiany. Przepisy te nie zostały za-
twierdzone z Mojego natchnienia. Moi kapłani wchodzą na drogę zła, czyniąc inaczej, niż nakazuje Moja
nauka przekazana przez Apostołów. Dziś nie podchodzi się do ustanowionych Sakramentów zbyt poważ-
nie, szczególnie przygotowujący się do ślubu i Pierwszej Komunii Świętej. Sakrament małżeństwa winien
być traktowany bardzo poważnie, nie zapominajcie, że jest Sakramentem zawieranym w obecności Boga
Ojca. Dla wielu ślub obraca się wyłącznie wobec zewnętrznego blichtru i parady. Wiele osób, które zawie-
rają Sakrament małżeństwa nie rozpoznaje jego znaczenia. Wiele łamie złożone śluby tak łatwo. Dlaczego
oni to robią? Dlaczego wypowiadają słowa przysięgi bez pokrycia ich później czynami i zawarłszy święty
związek odchodzą od siebie? To jest kpina z tego wielkiego aktu zjednoczenia, któremu pobłogosławił Mój
Ojciec Przedwieczny. Dużo ludzi nie przestrzega Woli Mojego Ojca, który zabrania rozbijania takiego
związku. Tak wielu się rozwodzi, co jest prawem nie uznawanym przez Mojego Ojca. Rozwód to łatwy
sposób by uciec od swoich obowiązków. Wszystkie małżeństwa zapisywane są w niebie. Żaden człowiek
nie może niszczyć tego związku bez ranienia Mojego Ojca. Pierwsza Komunia Święta, pierwsze przyjęcie
Mojego Ciała w Sakramencie Eucharystii jest kolejnym przykładem jak jestem wyśmiewany. Tak wielu ro-
dziców nie pojmuje znaczenia faktu, że ich dzieci otrzymują Chleb Życia. Więcej zachodu i dbałości wkła-
dają wcześniej w to jak ich dzieci będą ubrane, niż w objaśnienie jak Cudowny Dar otrzymają. Ten dar
doprowadzi ich do zbawienia. Materializm, który otacza to zdarzenie nie ma nic wspólnego z ich duszą.
Smutkiem napawa Mnie to, że nikt nie mówi tym małym dzieciom o mnie. Miłość, jaką mam dla nich jest
wszechogarniająca. Jeśli przyjmują Najświętszą Eucharystię ze świadomością jej znaczenia, wówczas ich
dusze wzmacniają i oczyszczają się. Im częściej przyjmują Mnie w ten sposób, tym silniejsza będzie ich
wiara. Nie zapominajcie, że bez sakramentów wasza wiara jest słaba. Po pewnym czasie, bez płynącego z
nich Mojego błogosławieństwa, wasza dusza zapada w uśpienie. Cała wiara we Mnie i Mojego Ojca Przed-
wiecznego stopniowo zanika, pozostaje jedynie mała iskierka, która wybucha od czasu do czasu. Wróćcie
do mnie przez sakramenty. Złóżcie hołd i okażcie należny dla sakramentów szacunek, a znowu poczujecie
Moją prawdziwą obecność. Nie zapominajcie, że sakramenty są pożywieniem niezbędnym waszym duszom
do życia wiecznego, nie zostały ustanowione bez powodu. Bez nich wasz dusza umrze. Kocham was wszyst-
kich. Proszę przybliżajcie się do Mnie okazując szacunek sakramentom, które są dla was darem od Boga
Ojca.
Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus, Król ludzkości.

Narcyzm - zarazą współczesnego świata
Orędzie nr 135 z serii Ostrzeżenie. Czwartek, 7 lipca 2011, godz. 21:00

Moja ukochana córko, chcę by świat wiedział, że moja miłość dociera do wszystkich ludzi na całym świe-
cie podczas przygotowania do Wielkiego Ostrzeżenia. Jestem pełen radości, ponieważ wiem, że Moje dzieci,
zwłaszcza te, które Mnie nie znają, po tym Wielkim Akcie Miłosierdzia ostatecznie uznają, że istnieję. Jedną
z najbardziej niepokojących wad, które dotknęły Moje dzieci na tym świecie, jest narcyzm, miłość własna.
Ta zaraza dominuje na każdym poziomie społeczeństwa i jest jedną z ulubionych metod diabła, aby wpro-
wadzić do dusz Moich dzieci jego demony. Można zobaczyć jak ludzie ci są dumni i wychwalają się tak, że
inni oddają im cześć. Na pierwszym miejscu jest ich miłość własna, a jeśli to nie wystarcza, pragną uwagi
i uwielbienia od innych. Trudno nie zauważyć jak wielki nacisk wywiera szatan na ich dusze. Obsesja włas-
nego wyglądu sprawia, że nawet krzywdząc własne ciało robią to, co konieczne jest do ich samouwielbie-
nia. Nie jest im łatwo dojrzeć obecność szatana w swoich duszach, ponieważ są zbyt dumni i zadufani w
sobie, by spostrzec jego wpływy. Grzech narcyzmu nasila się przy końcu czasów i dla wielu priorytetem staje
się ich wygląd, zdrowie i egocentryzm kosztem przyjaciół, a nawet rodziny. Miłość własna jest postrzegana
w dzisiejszym świecie jako cecha godna podziwu. Nigdy jednak nie jest ona w pełni zaspokojona, ponie-
waż szatan wciąż rozbudza ją na nowo. Dzieci, grzech pychy rozszerza się teraz na całym świecie. Nie
przyjmujcie tej formy zachowania jako codziennego elementu waszej egzystencji. Tak wielu młodych ludzi
uważa fizyczną doskonałość za cel, do którego trzeba dążyć. Jeżeli widzicie takie zachowanie, to jest ono
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godne politowania. Ludzie ci łamią Pierwsze Przykazanie, a jeśli nie schodzą z tej drogi, to oszust wpro-
wadza coraz większe zamieszanie do ich życia. Narcyzm przejawia się dziś we wszystkich dziedzinach
życia, włącznie z polityką, modą, filmem a nawet moim własnym Kościołem. Nie można osiągnąć pokory,
jeżeli cierpicie na narcyzm. Bez pokory natomiast nie można wejść do Królestwa Ojca Mojego.
Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

Ojciec Przedwieczny powstrzyma Nowy Porządek Świata przed ostatecznym prześladowaniem
Jego dzieci

Orędzie nr 136 z serii Ostrzeżenie. Piątek, 8 lipca 2011, godz. 15:30

Moja ukochana córko, zdaję sobie sprawę, że ta praca bardzo cię męczy i potrzebujesz tygodniowego od-
poczynku, ale wysłuchaj co mam do powiedzenia. Moje dzieci powinny się obudzić i zobaczyć niepokoje
na świecie gdzie kryzysy finansowe są bardzo liczne. Powiedz im, że chociaż chciwość ludzi była częściową
przyczyną pogłębiających się długów, to kryzys bankowy został celowo zaplanowany przez Jedną Światową
Grupę. Wielu uśmiechnie się po przeczytaniu tej wiadomości i ją zakwestionuje, nie wiedzą oni jednak, że
jeśli nie wstaniecie i nie będziecie bronić swoich praw, to będziecie zmuszani do przyjęcia znamienia bes-
tii aby uzyskać dostęp do własnych pieniędzy.
Wprowadzenie nowej światowej waluty przez niewierzących. Społeczność niewierzących jest zdetermino-
wana aby wprowadzić nową globalną walutę, która zapewni im kontrolę. Jeżeli tak się stanie, to spróbują
odmówić wam żywności. Jeżeli nie przyjmiecie do wiadomości tego faktu teraz, to pozostaniecie bezbronni
pod kontrolą masońskiej Światowej Grupy Zła. Przygotujcie się w tym momencie Moje dzieci, zanim na-
stąpi Ostrzeżenie. Aby zatrzymać niewolników szatana i antychrysta nie wystarczy nawrócenie milionów,
również części ich zwolenników, podczas Oświecenia sumień. Ze względu na kontrolę Światowej Grupy nad
waszymi pieniędzmi trudno będzie wam bronić prawa do własności, żywności i zdrowia. Będą kontrolować
te trzy sfery, jeśli nie wyrazicie już teraz głośno swojego oporu. Powstrzymajcie waszych przywódców,
zanim zrobią kolejny krok. Nie pozwalajcie aby was tyranizowali. Jeśli wiecie o tych podłych planach w ich
głowach, to ostrzegajcie innych.
Zaplanujcie już teraz zapasy nasion i żywności. Róbcie zapasy artykułów spożywczych, kupujcie nasiona,
które pomogą wam utrzymać się przy życiu. Zaopatrzcie się w srebrne lub złote monety aby móc nabyć
niezbędne rzeczy. Co najważniejsze: znajdźcie miejsca, gdzie można będzie spotykać się w grupie, aby
sprawować Najświętszą Ofiarę Mszy Św. ponieważ kościoły będą spalone. Słudzy szatana mnożą się jak ty-
siące mrówek . Nigdy nie przyjmujcie chipu, znaku Bestii. Módlcie się, módlcie się aby zapewnić waszym
domom błogosławieństwo i ochronę przed armią, która próbuje do nich przeniknąć i uprowadzić was ze
sobą. Słudzy szatana są jak mrówki, mnożą się przez tysiące z godziny na godzinę. Moje dzieci musicie się
modlić aby zapobiec i zwalczyć serie zbrodni zaplanowane przez Nowy Światowy Rząd, który rwie się,
aby przejąć nad wami kontrolę. Zróbcie zapasy poświęconych świec, aby móc utrzymać światło. Planujcie
już teraz aby nie stać się ich niewolnikami. Kupcie kuchenki na butle gazowe, koce, suszone pożywienie i
konserwy, tabletki do oczyszczania wody, świece oraz obrazy religijne dla siebie i waszych rodzin, abyście
mogli przetrwać wielką karę, która nastąpi po ostrzeżeniu. Modlitwy już osłabiły siłę oddziaływania wiel-
kiej kary, ale wy, Moje dzieci, w każdej chwili musicie mieć się na baczności. Przez to, że wykażecie się
roztropnością podczas przygotowania, będziecie w stanie przetrwać wielkie bombardowanie, które zostało
zaplanowane i będzie gorsze niż to, co Żydom przygotowano za rządów sługi szatana Hitlera. Weźcie sobie
do serca to ostrzeżenie, zaoszczędzicie sobie wówczas buntu i szoku, który planuje dla was ten Nowy Świa-
towy Rząd. Do tych, którzy związani są z Nową Grupą, mówię: Słuchajcie mnie teraz. Nawróćcie się.
Weźcie pod uwagę Ostrzeżenie, ponieważ również dla was oferowana jest szansa, aby odwrócić się od sza-
tana i ognia piekielnego.
Rada dla Moich wyświęconych sług. Moi wyświęceni słudzy nie spuszczajcie swego wzroku ze Mnie, módl-
cie się do Ducha Świętego aby pomógł wam zachować czujność i rozpoznać fałszywego proroka, kiedy
wyjdzie spośród was. Podczas prześladowań twórzcie i prowadźcie grupy aby moje dzieci mogły przyjmo-
wać Najświętszą Eucharystię. Ręka Mojego Ojca jest gotowa spaść z wielką siłą na przywódców banków,
wschodnich i zachodnich mocarstw, którzy planują przejąć kontrolę nad wszystkimi. Mój Ojciec Przed-
wieczny zniszczy wszystkie ich działania aby zapobiec prześladowaniom Jego dzieci. On nie pozwoli na to.
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Pamiętajcie Moje dzieci, że Bóg Ojciec Przedwieczny chce ochronić was wszystkie. Jego cierpliwość się
skończyła. Do ostatniej chwili czeka aby przyjść do Niego i prosić o przebaczenie, jednakże teraz zadziała
z wielką mocą, aby powstrzymać okrutne reżimy zadające ból reszcie Jego stworzenia. Uczyni to, ze
względu na miłość do Swoich dzieci. Dla tych którzy mówią, że Bóg Ojciec nie może okazać gniewu, po-
nieważ kocha wszystkie Swoje dzieci. Zrozumcie, że jest słusznie zagniewany ze względu na niesprawied-
liwość jaka spotyka Jego umiłowaną Rodzinę. On ponownie zjednoczy wszystkie swoje dzieci aby nareszcie
mogły żyć w pokoju przez całą wieczność. Dzieci, nie przegapcie znaków, które są wokół was — ilość
wojen, brak pieniędzy, brak jedzenia, brak opieki zdrowotnej — trzeba przyznać, że jest to dzieło szatana.
Nie pochodzi to z ręki Boga Ojca Przedwiecznego. On już dłużej nie może akceptować takiego stanu rze-
czy. Bądźcie wdzięczni za Jego obecność i działanie. Bóg Ojciec nie dopuści aby Jego stworzenie zostało
zniszczone.

Wasz ukochany Jezus, Odkupiciel i Zbawiciel całej ludzkości

Niech Moi wyświęceni słudzy przygotują swoje stada
Orędzie nr 137 z serii Ostrzeżenie. Sobota, 9 lipca 2011, godz. 16:00

Moja ukochana córko, raz czynisz wielkie postępy w rozeznaniu odnośnie Moich wiadomości, a następnie
zatrzymujesz się i odczuwasz agonię wątpliwości. Te wątpliwości które pojawiają się na tym etapie Mojej
łączności z tobą mogą wprowadzać cię w błąd. Jest to twój sprawdzian wiary Moja córko, ponieważ nikt
nie może zakładać, że zawsze będzie Mnie godny. Przyjmij to cierpienie Moja córko, ponieważ zawsze przy
wypełnianiu tego dzieła będziesz wystawiona na takie próby. Zaufaj Mi i powierzaj ciągle swoją wolną
wolę, a wzmocnię cię przy tej pracy.
Moja córko w tym czasie istnieje wielu wizjonerów, z którymi komunikuje się z Moja Matka, Archanioł Mi-
chał czy Trójca Przenajświętsza, ale jest ich mniej niż myślisz. Niektórzy z wizjonerów pozostaną w ukry-
ciu a ich trud będzie wiadomy tylko dla świętych w niebie. Inni zostali wysłani do świata jako posłańcy. Ty
jesteś jednym z nich. Moja córko to nie będzie łatwa misja, dlatego dopuszczam na ciebie niepowodzenia,
próby i pomyłki. Tylko wtedy, gdy przyzwyczaisz się do tych epizodów, będziesz stawać się coraz silniej-
sza i przestanie cię martwić to, co inni mogą o tobie pomyśleć. Pamiętaj, że na każdym kroku tej misji to Ja
cię prowadzę.
Ważne jest abyś zapewniła przekazanie jak największej liczbie biednych dusz prawdy Moich Słów. Musisz
zaznajamiać moich kapłanów z treściami zawartymi w tych przesłaniach, żeby mogli przygotować swoich
wiernych przed nadchodzącym Ostrzeżeniem. Nie jest ważne czy Kościół uznaje teraz te wiadomości, po-
nieważ czas ucieka. Moi wyświęceni słudzy potrzebowaliby wielu lat, by uznać prawdziwość tych orędzi,
więc pracuj dalej. Moja córko z Mojego powodu będziesz mieć wielu wrogów. Musisz zaakceptować ten
fakt i nie pozwalaj, by stanowiło to przeszkodę na twej drodze. Moje przesłania nawróciły już tysiące dusz.
Duże znaczenie ma to abyś słuchała Mnie nieustannie, bo przez to więcej dusz może zostać wybawionych.
Rozumiem, że tę pracę prowadzisz w samotności i jest dla ciebie zatrważająca, ale pamiętaj, że tylko osoby
z otwartym sercem są wystarczająco silne by przekazywać Moje Słowa. Z kolei znajdziesz odwagę, wi-
dząc, że te wiadomości szybko trafiają do szerszej publiczności. Nie odczuwaj więc przygnębienia, chociaż
się trudzisz zachowaj radość. Będziesz zawsze cierpieć w Imię Moje, ale z czasem doświadczysz pełnej ra-
dości. Twój krzyż ratuje miliony dusz, przyjmij go więc z wdzięcznością.
Wszyscy Święci pomagają ci wzmacniając twoją obronę przed szatanem, który robi wszystko aby cię za-
trzymać. Nigdy jednak mu się to nie uda, ponieważ ręka Mojego Ojca dosięgnie wszystkich tych, którzy sa-
botują twoją pracę dla zbawienia dusz. Oprzyj się o mnie, a Ja cię poprowadzę tak, aby moje wiadomości
dotarły do milionów ludzi, wierzących i niewierzących w każdym zakątku świata.

Twój ukochany Nauczyciel Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka
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Nie bójcie się, nawrócenie stworzy wielkie poczucie miłości i pokoju
Orędzie nr 138 z serii Ostrzeżenie. Poniedziałek, 10 lipca 2011, godz. 12:10

Moja ukochana córko, wiele Moich dzieci boi się tego, co może nastąpić i trudno im się z tym pogodzić.
Mówią, że „Ja to teraz zatrzymam”. Nie rozumieją, że zło, które panoszy się na świecie, jest wynikiem
grzesznej działalności człowieka. Tego nie można kontynuować. Proszę, nie bójcie się, jeśli mówię wam o
planach, które są realizowane przez Światową Grupę Zła. Robię to dlatego Moje dzieci, byście były świa-
dome tego, co się dzieje. Ważne jest, żeby każdy został ostrzeżony o działaniach tej grupy i ich złowrogich
planach kontroli nad wami.
Proszę, przyjmijcie z zadowoleniem Moje Ostrzeżenie, będące Wielkim Aktem Miłosierdzia, Wielkim
Darem Miłości. Powitajcie je, ponieważ przyniesie wiele nawróceń. Nawrócenia będą tak powszechne, że
stworzy to wspaniałe uczucie miłości i pokoju, jeśli Moje dzieci po tym wielkim wydarzeniu staną się po-
korniejsze. Ich siła będzie leżeć w ich liczbie. Im więcej ludzi uwierzy w prawdę, to słabszy wpływ wywrze
Nowa Światowa Grupa. Modlitwa, i to dużo, może zapobiec wielu szkodom, które spróbują wam wyrządzić.
Nie zapominajcie proszę o modlitwie Różańca Świętego oraz Koronce do Miłosierdzia Bożego, ponieważ
obie będą pomagać zahamować zbliżające się zło. Idźcie teraz i nie lękajcie się. Oczekujcie z zapałem no-
wego początku, nowego pokoju, gdy zło zostanie wyeliminowane na dobre. To jest Moja obietnica do was,
dzieci.
Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

Wezwanie do osób wysokich rangą, by rozpowszechniali Moje Słowo
Orędzie nr. 139 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w środę, 13 lipca 2011, godz. 16:15

Moja umiłowana córko, gdy teraz odwrócisz się ode Mnie to później będzie ci trudno odnaleźć Mnie po-
nownie. Widzę, że przypuszczasz, że stawiam ci zbyt trudne wymagania, ale Moje Słowo musi być rozpo-
wszechniane w świecie pilne i musisz mi być posłuszną tak jak tego żądam od ciebie. Pamiętaj, że oddałaś
Mi swoją wolną wolę Moja córko, co było wspaniałym darem. Uhonorować ten dar nie jest łatwo dla cie-
bie, bo w końcu jesteś tylko człowiekiem. Wołam teraz do ciebie raz jeszcze, wysłuchaj Mojego wezwa-
nia i przeznacz więcej czasu na obcowanie ze Mną. Chcę, abyś odczuła Moją miłość nie tylko miłość do
ciebie, ale miłość do wszystkich Moich dzieci na ziemi.
Chcę, by Moi wyznawcy rozpowszechniali Moje słowo pokoju i zgody w całym świecie. Oni muszą się
zgłaszać na ochotnika, by przypominać wszystkim potrzebę promowania Mojego Przesłania Miłości. Pro-
szę pytaj piosenkarzy, dziennikarzy lub kogokolwiek, których głos jest słuchany, by uznano Moje usilne
prośby. Weź Mój kielich miłości. Pij z niego, on przyniesie ci zbawienie, którego pragniesz nie tylko w tym
świecie, ale w życiu przyszłym. Dziel się tym ze swoimi zwolennikami.
Dokonanie tego zależy od was dla tych wszystkich, którzy odpowiedzą na Moje wezwanie będą dane łaski
potrzebne, by mogli wykonać tą Świętą pracę. Dzieci zapamiętajcie to. Im więcej was powstanie teraz, by
rozpowszechniać Moje Najświętsze Słowo i przekazywać prawdę, tym łatwiej będzie Moim dzieciom
przejść przez Wielką Karę jak również przez prześladowania planowane przez nowy porządek światowy.
Moje przesłanie do ludzkości musi być wysłuchane, oszacowane i podjęte działania, by przypominać wszyst-
kim, by otworzyli swoje umysły i przejęli istnienie Boga Ojca Wszechmogącego, jedynego i Najświętszego.
Bo gdy to uczynią pokój zapanuje ponownie.
Dla chwały ofiary, jaką złożyłem za was na Krzyżu wysłuchajcie Mojego wezwania i uczyńcie wszystko,
co w waszej mocy by powiadomić wszystkich, których znacie, zrozumcie, że Ja przemawiam do świata tak
jak było to dokonywane przez Mojego Ojca poprzez proroków przed moim przyjściem na ziemię. Bądźcie
mocni. Bądźcie odważni. Módlcie się i proście Mnie o łaski podczas waszej krucjaty w imieniu Moim i
Mojego Przedwiecznego ojca.
Jezus Chrystus
Król całej ludzkości
Zbawiciel i Odkupiciel
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Moje Przesłania Przyniosą łzy nawrócenia
Orędzie nr.140 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w czwartek 4 lipca 2011, godz. 14:30

Moja najdroższa córko musisz nigdy nie zapomnieć, że ci, którzy mówią w Moim Imieniu będą wykpieni,
ośmieszani i nazywani głupcami. Mowie ci o krzyżu. Nigdy nie miej złudzeń, gdy to ci się przydarzy.
Wielu teraz kwestionuje Moje Słowo. Niektórzy formułują prawdziwe pytania, jedne, których podstawą jest
miłość do Mnie, podczas gdy inne są tak sformułowane by Moje Słowo wydawało się głupie i bez sensu.
Moje dzieci, musicie zaakceptować to że muszę teraz nasilić Moje przekazy do was, ponieważ nie pozos-
tało już wiele czasu. Bez znaczenia czy Moje Słowo jest kwestionowane zamiast być radością dla was,
wiedzcie, że przeszkody pojawiają się wtedy, gdy przemawiam do Moich dzieci w taki sposób. To jest,
kiedy będziecie wiedzieć, że to jestem Ja, który przemawia. Jeżeli podczas czytania Moich Przesłań poczują
łzy w oczach, to wtedy będą wiedzieć, że są to łzy nawrócenia – dar dla każdego z was z mocy Ducha Świę-
tego.
Wiele Moich dzieci odczuwa zakłopotanie, kiedy Moje Słowo jest dane światu w taki sposób, dlaczego miał
bym zaniepokoić ich normalna rutynę. Moje Słowo nie przyniesie radość każdej duszy, ponieważ czasami
prawda może być przerażająca. Jeżeli usiądą i pozwolą by Mój pokój zalał ich dusze przez poddanie się
Mojej Świętej Woli, doświadczą prawdziwe zadowolenie. Dzieci zaufajcie Mi. Nie barykadujcie się przede
Mną. Słuchajcie uważnie, co Ja mówię, a Ja was zabiorę w podróż do Wiecznego Zbawienia.
Zapamiętajcie, że Bóg Ojciec teraz zarządza Swoim Królestwem, które żaden człowiek nie może rozbarło-
żyć. Każda próba dokonania tego zakończy się fiaskiem. Skoro grzesznicy kontynuują obrażanie Mnie i
Mojego Przedwiecznego Ojca, Jego ręka jest gotowa by spaść błyskawicznie. Powstrzymuje się On ze
względu na Ostrzeżenie do czasu, aż nawrócenia nastąpią. Tymczasem wy wszyscy, którzy nie akceptuje-
cie prawdy musicie wiedzieć, że macie już niewiele czasu by przygotować swoje dusze.
Módlcie się nawzajem za siebie tak, by dusze zostały zbawione.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus
Król ludzkości

MATKA BOŻA OZNAJMIA SWOJĄ WOLĘ WOBEC POLSKI

Posted by Dzieckonmp w dniu 19/07/2011

16 lipca 2011 roku

Chcę oznajmić światu Moją Wolę względem Polski, którą wybrałam i która Mnie kocha bardziej niż inne
narody. Moje królestwo jest całe pokryte mgłą. Moi synowie nie widzą nawałnicy, jaka się do niego zbliża.
Jesteście jakby uśpieni. Wasze serca są polskie, są Moje, ale wasze oczy nie nalezą już do Mnie, wasze usta
mówią przeciwko Mnie.
Polacy, Moje umiłowane dzieci, przebudźcie się. Musicie przejrzeć i zwrócić się do Mnie w modlitwie. Nie
chcę być Matką i Królową narodu, który nie oddaje należnej czci Mojemu Synowi. Bądźcie wierni wierze
waszych ojców. Nie idźcie za modą światową, bo nigdy jeszcze nie przyniosła wam nic dobrego. Polska za-
wsze była ostoją dla zbłąkanych, gdzie mogli odnaleźć prawdę i wiarę w żywego Boga. Teraz sami jeste-
ście zbłąkani i idziecie w błędnym kierunku. Ja, Matka wasza przychodzę do was na tę ziemię, aby was
upomnieć i ostrzec. Nie jestem Matką tylko po to, aby za wami orędować, ale również po to, aby was zga-
nić, kiedy nie słuchacie Mego głosu. Choć Polska jest Moją ukochaną córką, muszę wypowiedzieć do niej
słowa nagany i upomnienia.
Córko najmilsza [Polsko], jestem ci Matką od tylu już pokoleń, a ty teraz zapierasz się Mnie? Porzucasz
własną Matkę dla błyskotek? Córko, powróć do Mnie i wybierz sobie dary z Mojego, matczynego skarbca.
Nie bierz od twoich nieprzyjaciół, bo oni szukają twojej zguby. Nieprzyjaciele Mojego Syna szukają u cie-
bie łupów, a ty w swojej naiwności i zaślepieniu nie myślisz wcale o konsekwencjach swojej beztroski.
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Córko jedyna, orędowałam za tobą zawsze i nie porzucę cię nawet wówczas, gdy będziesz Mnie obrażała,
bo raz pokochawszy cię Moją matczyna miłością, przez wzgląd na wierność twoich przodków, zachowam
cię w Moim Sercu, jednak musisz przejrzeć.
Same Moje wysiłki nie wystarczą. Bez was Moje dzieci nic nie mogę zrobić. Polska jest wybrana i uprzy-
wilejowane w łasce. Ta łaska nie może być zaprzepaszczona. Mówię do całego narodu polskiego. Serce
Polski jest w Moim Sercu. Zapierając się własnej Matki stajecie się gorsi od pogan, którzy nie poznali Mojej
matczynej troski. O was troszczę się od wieków i oręduję u Boga za waszymi dziećmi.
Szukaj twoich dzieci Polsko, ratuj je, bo przynoszą ci hańbę w obcych krajach wyrzekając się własnej wiary
i przyjmując zwyczaje pogańskie. Szatan zdobywa z łatwością te zagubione dusze. Odzyskaj twoje dzieci
Polsko, bo zbyt łatwo pozwoliłaś im odejść do obcych Bogów, przeczących wierze w Chrystusa. Zbyt mało
cenisz twoją krew, zbyt mało kochasz twoje dzieci. Ofiaruj Mi twoje dzieci, bo chcę je wszystkie zgroma-
dzić przy Mnie. Chcę, aby powróciły do domu i nie oddawały się więcej zgubnym praktykom na obczyź-
nie. Nie wypuszczajcie waszych dzieci na zgubę. Ochraniajcie nowe pokolenie. Powracajcie do domów.
Wasze serca nie są takie, jak ich serca. Nigdy nie zaznacie szczęścia na obczyźnie. Serce Polaka zawsze na-
leży do Mnie i pośród wszystkich Moich dzieci rozpoznaję zawsze wasze serca, tak zagubione i oszukane.
Powracajcie do waszych korzeni. Moje dzieci, choćbyście udawały że jesteście takie same jak inni, których
pragniecie we wszystkim naśladować, nie jesteście takimi i nigdy nie będziecie. Budujcie własne państwo,
zamiast wyprzedawać swoje dziedzictwo za garść srebrników. Polsko, bądź Mi wierna.
Pragnę zgromadzić wszystkie wasze serca przy Mnie. Chcę was zjednoczyć i pobudzić do działania. W
Moim imieniu pójdziecie do narodów świata i będziecie głosić chwałę Mojego Syna i Jego prawowitą, kró-
lewską cześć. W Moim imieniu będzie głosić i przekraczać wszystkie mosty. Chcę, abyście pamiętali, że
kiedy działacie w Moim imieniu, zawsze macie Mnie jako swoją Matkę i orędowniczkę u Boga.
(…) Powiedz księdzu, aby wyznaczył dzień modlitwy za Ojczyznę. W tym dniu Ofiarujcie Mi wszyscy
post, modlitwę i Komunię świętą w intencji waszej ojczyzny. Pragnę wam wszystkim dopomóc. Jestem go-
towa wałczyć o Moje królestwo, aż do chwili jego całkowitego wyzwolenia. Wykonujcie Moje polecenia,
a będę was prowadziła do zwycięstwa nad wszystkimi waszymi wrogami i wrogami Boga w Trójcy Jedy-
nego.(…) Błogosławię wasz naród i wszystkie jego dzieci, te zgromadzone w kraju i te zagubione na ob-
czyźnie. Niech Bóg Wszechmogący jednoczy wasze serca i umacnia je w łasce, abyście jej nie zaprzepaścili
i w pełni zjednoczeni orędowali u Mnie za innymi narodami całego świata. Amen.

Orędzie nr. 142 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 16 lipca 2011, godz. 23:00

Moja najukochańsza córko, gdy dusze są zagonione na zewnątrz może wydawać się, że są pełne radości i
żyjących pełnią życia. W rzeczywistości mogą być stracone dla Mnie, co sprawia Mi wielki smutek. Tak
wielu na tym świecie jest zatroskanych codziennym życiem, mnóstwem spraw, tak zajęci zapominając, że
ten świat jest zrobiony z gliny, że czas ich pobytu tutaj jest tak krótki. Wszystkie osobiste rzeczy w końcu
staną się niczym. Ludzie po śmierci przemieniają się w glinę. Lecz ich dusze pozostają żywe i nigdy nie
umierają. Dusza będzie istniała na wieki.

Mówię wam teraz Moje dzieci, byście połączyli wasze rodziny i przyjaciół w jedność bliską Mojemu Sercu,
gdy to uczynicie będziecie się rozkoszowali Nowym Rajem na Ziemi przez 1000 lat zawsze zjednoczeni.
Jest to Moja obietnica dla was wszystkich. Żyjcie swoje życie odpowiedzialnie. Zawsze stawiajcie wasze
rodziny przed wszystkim w tym świecie. Zawsze pokładajcie wasze zaufanie we Mnie.

Przyprowadźcie wasze rodziny do Mnie. Jeżeli nie zechcą przyjść dobrowolnie, módlcie się do Mnie, a Ja
dam im zachętę, której potrzebują. Ja zawsze odpowiadam na modlitwy z prośbą o zbawienie duszy.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus
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Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Mną jest kłamcą,
ponieważ Ja nigdy nie będę się ukazywał w człowieku

Orędzie nr.143 z serii Ostrzeżenie. Niedziela, 17 lipca 2011, godz. 15:40

Moja najukochańsza córko, jeden z najbardziej mylących czasów nastąpi wkrótce, gdy nie tylko ci, którzy
będą twierdzić, że przychodzą w Moim Imieniu będą fałszywymi, ale i tacy, którzy będą twierdzić, że są
Mną. Moje dzieci muszą to zrozumieć. Że Ja przyszedłem pierwszy raz, jako człowiek by wybawić ludz-
kość od grzechu. Tym razem przyjdę, aby sądzić. Podczas gdy wielu stanie przede Mną twarzą w twarz w
czasie Ostrzeżenia, Ja nie przyjdę po raz drugi aż do czasu sądu ostatecznego.
Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Mną, jest kłamcą. Takie dusze, których jest wiele nie są szkodliwe
Moja córko. Tak bardzo są zwiedzeni przez złego, który przekonał ich, że nie tylko posiadają Boską moc,
ale również, że są synami Boga Nieśmiertelnego. Ale to nie jest prawda, ponieważ Ja nigdy nie będę się
ukazywał w człowieku na tym świecie. To się nigdy nie zdarzy. Żaden człowiek nie zasługuje na takie wy-
różnienie, ponieważ to nigdy nie było przepowiedziane.
Wielu teraz będzie występować i twierdzić, że są Mną Jezusem Chrystusem Synem Boga. Tym biednym
duszom chce to powiedzieć. Padnijcie na kolana i proście Boga Ojca by was ustrzegł od złego ducha. Który
pragnie was zmylić wy z kolei nie tylko będziecie wprowadzać w błąd Moje dzieci, które oczekują Mojego
powrotu na ziemię, lecz także będziecie zaostrzać kpinę wychwalaną przez ateistów. Nie tylko, że przyno-
sicie wstyd Mojemu Imieniu, ale również niechcący odwracacie ludzi przeciwko ich wierze w Boga Ojca
Wszechmocnego.
Pragnę również przestrzec tych, którzy twierdzą, że mogą czynić cuda. Każdy tak twierdzący, że posiada
taką moc nie będzie od Boga, ponieważ jest tylko jeden Bóg i tylko On lub Jego umiłowany Syn Jezus
Chrystus mogą to czynić. Szatan również posiada moc. On może czynić złudzenia. W przypadkach cu-
downych uzdrowień szatan może dokonywać to przez tak zwanych uzdrowicieli wiara, których moc po-
chodzi z okultyzmu jest to tym czasowe rozwiązanie, które może się wydawać cudowne. Ale one nie są
długotrwałe. Szatan również może czynić tak zwane cudowne wizje, widywane na niebie. One również są
złudzeniami i nie pochodzą od Boga.
Dzieci, podczas gdy próbujecie pokazywać waszą przynależność do Mnie każdego dnia, jesteście kuszeni
przez złe siły. Musicie się skoncentrować tylko na Mnie i Moim Przedwiecznym Ojcu. I zapamiętajcie, że
Ja nie chodzę po tej ziemi, jako człowiek. Mogę być obecny na ziemi duchem, ale nigdy nie będę się uka-
zywał w żadnym człowieku.
Módlcie się o przewodnictwo każdego dnia i o bystrość by móc odróżniać kłamstwo od prawdy.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Bronią waszego wyboru jest wasza Miłość do Mnie
Orędzie nr.144 z serii Ostrzeżenie. Czwartek, 19 lipca 2011, godz.23:45

Moja najukochańsza córko, na szczęście wracasz do swojej rutyny po krótkiej przerwie. W rezultacie tego
staniesz się mocniejsza, ale proszę pamiętaj, że musisz się koncertować tylko na Mnie.

Moja miłość do wszystkich Moich dzieci jest potężna i rożni się znacznie od miłości, o której mówicie swo-
bodnie w tym świecie. Moje dzieci odczują Moją miłość, gdy otworzą swoje drzwi dla Mnie, gdy zapukam.
Gdy przychodzę do ich drzwi mają oni dwie możliwości. Mogą oni otworzyć drzwi i pozwolić Mi wejść
lub też mogą Mnie nie wpuścić. Jeżeli pozwolą Mi wejść do swojej duszy, Moja miłość przeniknie ich całą
osobowość. Odkryjecie, że jest to miłość, która może was niespodziewanie i zadziwiająco silnie osłabić lub
też rozradować do takiego stopnia, że nie będziecie mogli się powstrzymać od podzielenia się z innymi tą
dobrą nowiną.
Wy Moi ukochani wierni, którzy Mnie kochacie wiedzcie to. Że ze względu na wasza miłość i pobożność
do Mnie zezwolę, by Moja miłość promieniowała z was tak, że się stanie zaraźliwa i będzie się rozprzest-
rzeniać by obijać inne dusze. Gdy już wpuścicie Mnie do swoich serc napełnię was łaską Ducha Świętego
tak, że będziecie mogli powiedzieć wszystkim, to, co teraz potrzebuję wam powiedzieć.
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Po pierwsze kocham was z głęboką czułością Mego Serca. Po drugie z powodu Mojej Miłości Ja teraz wy-
korzenię zło z tego świata, tak bym mógł sprowadzić wszystkie Moje dzieci w objęcia waszego zawsze Ko-
chającego Stwórcę, Boga Ojca.
Proszę by żadne z was moich oddanych wyznawców nie dopuściło lęku do swojego serca, bo Ostrzeżenie
zbliżyło się o jeden tydzień. Bo gdy ten akt Wielkiego Miłosierdzia się wydaży będziecie się radować.
Moim darem dla was jest to, byście stali się bliżsi Mojemu Sercu niż przedtem. To was umocni tak, że bę-
dziecie płynąć bez przeszkód w kierunku Nowego Raju na ziemi, tak gładkim będzie to przejście.
Moja miłość jest teraz mocniejsza niż kiedykolwiek, Moi umiłowani wierni, uczyńcie wszystko, co może-
cie by rozpowszechniać Moje słowo. Używajcie wszelkich dostępnych środków, by powiedzieć ludziom,
aby się przygotowali na Ostrzeżenie. Jesteście odważnymi Moje dzieci i przynosicie radość i rozkosz mo-
jemu zbolałemu Sercu, które tęskni w każdej sekundzie, by zbawić wszystkie Moje zagubione dusze.
Polegam teraz na was, módlcie się bardzo gorliwie za grzeszników, którzy nie przetrwają tej próby, którą
przyniesie Ostrzeżenie. Teraz idźcie Moja mocna i kochająca armio. Waszą bronią z wyboru jest wasza mi-
łość do Mnie. Będziecie to wiedzieć w swoich sercach, że to jestem Ja, który przemawia i że to jestem Ja,
który puka do waszych drzwi. Musicie teraz pukać do drzwi Moich wyświęconych sług na całym świecie
i upewnijcie się, że czytają Moje Święte Słowo.

Wasz ukochany Zbawiciel i Wybawca
Jezus Chrystus

Orędzie nr. 145
Z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w środę, 20 lipca 2011, 23:00

Moja córko, jesteś jak wiesz, najbardziej nieprawdopodobnym wizjonerem z powodu braku wiedzy na temat
świętych spraw. Jednak jesteś wybranym posłańcem. Musisz zrozumieć, że nie będziesz w stanie bronić
Moich orędzi z żadnym realnym autorytetem, dlatego milcz gdy będziesz proszona, by zdefiniować Moje
orędzia.
Będziesz prowokowana i wyzwana, by zaangażować się w religijne a szczególnie eschatologiczne spory, ale
już dłużej nie możesz odpowiadać lub podawać własnych interpretacji odpowiedzi. Z powodu tej pracy nie
będziesz lubiana. Duchowa zazdrość wzrośnie wsród Moich wyznawców, szczególnie wśród teologów i
tych, którzy studiowali pisma przez całe życie. Dlatego milcz, ponieważ nie masz ani wiedzy ani autorytetu,
żeby to robić.
Postępuj tylko zgodnie z Moimi instrukcjami i zachowuj je dla siebie.
Odpowiadaj na prośby o modlitwę i pomagaj połączyć Moich wyznawców i czcicieli, którzy zobowiązali
się wspierać tę pracę.

Zostało mało czasu. Wszystko będzie dziać się bardzo szybko.
Ostrzeżenie jest już blisko. Pozostało więc mało czasu na modlitwy za te biedne dusze, które zostaną stra-
cone. Poprzez odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia wiele milionów dusz zostanie uratowanych.
Jesteście w środku Ucisku, który został przepowiedziany w Piśmie Świętym. Druga część, Wielki Ucisk roz-
pocznie się z końcem 2012 roku. Nie chodzi o to, aby zaszczepić w tobie strach, Moja córko, ale o to, by
uświadomić Moim dzieciom nagłą potrzebę modlitwy o Moją pomoc.
Już teraz z powodu modlitw Moich wizjonerów na całym świecie, siła Nowego Porządku Świata, kierowa-
nego przez siły masońskie, zaczyna słabnąć i odkrywać się przed waszymi oczami. Wiele z tych żądnych
władzy globalnych organizacji bedzie sprowadzona na kolana w upokorzeniu, gdy odpowiedzą, nie tylko
przed Bogiem Ojcem za ich nikczemności, ale [także] przed, którymi są odpowiedzialni na tej ziemi.
Obserwuj teraz jak te potężne grupy próbują się wzajemnie prześcigać, ukrywając swoje własne grzechy i
prawdę przed tymi, których się lękają na wysokich stanowiskach. Modlitwa, Moje dzieci, to wszystko po-
woduje.
Bóg Ojciec sprowadza teraz karę na tych ludzi zanim będą mogli wprowadzić swój szatański plan, który
przygotowują, aby kontrolować Moje dzieci.
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To bolesny czas, Moje dzieci, ponieważ wpływ szatana nie był nigdy tak potężny w tych ostatnich dniach
jego panowania na ziemi. Walczcie z jego złym działaniem, dzieci – wy wszystkie. Wystarczy spojrzeć na
spustoszenie jakie wywołał, kiedy brat zwraca się przeciw bratu, kraj przeciw krajowi. [szatan] Wprowa-
dza nienawiść wśród was wszystkich i brak szacunku dla życia innych.
Jest także czysta nienawiść jaką wpaja Moim dzieciom przeciwko Mnie, ich ukochanym Zbawcą. Niena-
wiść jaką wznieca przeciwko Mojemu Ojcu osiągnęła rozmiary epidemii.

Najsilniejsza forma nienawiści okazywana Mojemu Ojcu to ta, kiedy człowiek zaprzecza, że On ist-
nieje.
Jak musicie czuć ból, Moje dzieci, któremu musicie stawić czoło w dzisiejszym świecie. Żaden człowiek
nie może ignorować tego głębokiego zatrważającego niepokoju spowodowanego przez szatana i miliony
jego demonów na całym świecie. Udowodnię wam teraz Moją miłość. Przez Moje Ostrzeżenie przychodzę
ponownie, aby was ocalić dzięki Miłosierdziu Boga Ojca. Wierzcie we Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego,
a nie będziecie mieli się czego obawiać. Jeśli zignorujcie to co się teraz dzieje, nie uda wam się odpowied-
nio przygotować.
Wasz ukochany Zbawca
Jezus Chrystus

Nie będzie żadnego człowieka, który by nie usłyszał słowa Mojego Syna
Drugie przesłanie od Boga Ojca

Orędzie nr.146 z serii Ostrzeżenie. Sobota, 23 lipiec 2011 godz17:15

Przychodzę w imieniu Mojego ukochanego i najdroższego Syna Jezusa Chrystusa
Moja wybrana córko, podczas gdy czasami chwiejesz się w swojej uwadze na wezwania Mojego ukocha-
nego Syna by go wysłuchać, to urosłaś w Moich oczach z powodu daru, jaki Mu dałaś. Twój dar duszy
ofiary, by mu pomóc zbawiać miliony dusz, co powoduje, że On plącze z radością i ulgą. Dla tak wielu dusz,
które idą na zatracenie do ogni piekielnych każdego dnia, każdej sekundy i podczas twojego każdego od-
dechu.
Moja córko Mój Syn wymaga teraz twojego całkowitego oddania się. Nie wachaj się przestrzegać każdego
Jego Przykazania. Twoje serce jest pełne miłości i pokory nie tylko dla Mojego najdroższego Syna, ale i dla
wszystkich Moich dzieci. Dotknięta przez Ducha Świętego będziesz teraz odczuwać natychmiastową mi-
łość do obcych, w których będziesz dostrzegać Moją Światłość. Ty Moja córko zostałaś obdarowana łas-
kami by moc dostrzegać miłość i zło w każdym. Też będziesz mogła szybko rozpoznać grzech w biednych
zwiedzionych duszach.
Dla tej pracy musisz się teraz otoczyć wszelką protekcją. Ja Bedę strzegł ciebie i twoich ukochanych, po-
nieważ teraz będziesz bardziej zaciekle atakowana przez złego. Módl się i proś Mnie każdego Dnia o tą pro-
tekcję, a będziesz zachowana od natężającego się ucisku. Musisz teraz wzywać Mnie do pomocy
rozpowszechniania tych Orędzi tak, aby głos Mojego Syna był wysłuchiwany i czczony w ten sposób, w jaki
być powinien.
Moja posłanko, Moja córko, masz małe zrozumienie tego, co jest od ciebie wymagane. Tylko pewna zna-
jomość może ci być teraz dana. Teraz będziesz inspirowana przeze Mnie i ty wypełnisz te proroctwa pod
Moją ochroną, które przepowiadają, że Słowo Mojego Syna będzie się rozprzestrzeniać tak jak Pismo Święte
do całej ludzkości. Nie będzie żadnego człowieka, który by nie usłyszał Słowa Mojego Syna zanim przyj-
dzie czas na jego powrót. Ty otrzymałaś to zadanie i przed tym musisz pochylić swoją głowę z wdzięcz-
nością za to Chwalebne wezwanie z Nieba.
Moja córko będziesz wspomagana na wszystkie sposoby, ale musisz być posłuszna Mojemu Synowi przez
cały czas. Powstań teraz Moja córko, ponieważ ludzkość musi usłyszeć słowo Ostrzeżenia, które Mój Syn
ci przekazuje po to, by dusze nie musiały cierpieć mąk piekielnych, jeżeli by umarli w grzechu ciężkim
przed otrzymaniem szansy przebaczenia mojego Syna podczas Ostrzeżenia.
Pozwól by Mój Pokój zalał twoją duszę. Moje serce ogarnia każdy twój ruch. Nigdy nie czuj się osamot-
niona w tej pracy, ponieważ jesteś osłaniana w każdej minucie dnia.

Bóg Ojciec
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Sierpień 2011 miesiącem ratunku dla dusz
Orędzie nr.147 z serii Ostrzeżenie. Sobota, 23 lipiec 2011, godz.17:30-17:40

Moja ukochana córko czynisz Mnie tak szczęśliwym. Twoje całkowite oddanie się Mnie oznacza, że mogę
ocalić więcej dusz. Moja córko, nie pojmujesz w pełni co znaczy dusza ofiarna (pokutna), ale z czasem to
zrozumiesz. Do tego czasu wzmocnisz się tak, że cierpienie dla Mnie będzie przynosić ci radość zamiast
smutku. To nie będzie proste. Z drugiej strony praca dla ukochanego Zbawiciela nie może być łatwa. Za-
chęta do tego ostatecznego poświęcenia się Mnie, pochodzi z natchnienia Boga Ojca Przedwiecznego. Jest
to wyjątkowa łaska, Moja córko, choć w kategoriach ludzkich może się wydawać inaczej, ponieważ nie za-
wsze Moje łaski wnoszą radość i szczęście do ziemskiego życia. Mogą one przynosić cierpienie, ale rów-
nocześnie zapewniają wgląd do Mojego Chwalebnego Królestwa.
Wielu, wielu ludzi na świecie tworzy Moją najdroższą armię. Będą oni przez modlitwę, cierpienie i rozpo-
wszechnianie moich Słów ratować dusze. Im silniejsza będzie Moja armia dla zbawienia dusz, tym mniej-
sza nastąpi Kara.

Proszę wszystkie Moje dzieci, by spędziły miesiąc sierpień na codziennej modlitwie Koronką do Bożego
Miłosierdzia w intencji dusz ludzi, którzy nie przeżyją „Ostrzeżenia”. Wymagam również jednego dnia
postu w tygodniu, codziennego udziału we Mszy Świętej i przyjmowania Najświętszej Eucharystii.

Jeśli wystarczająco dużo osób podejmie się tego, co nazywam „Miesiącem ocalenia dusz”, to miliony dusz
na świecie zostaną zbawione. Zróbcie to dla Mnie dzieci, a staniecie się częścią Mojego Cudownego Kró-
lestwa. Wasze dusze w chwili śmierci dołączą do Mnie w Raju. To jest Moje szczególnie uroczyste przy-
rzeczenie.
Kocham was dzieci. Teraz idź i twórzcie najpotężniejszą armię na świecie. Armię Miłości. Armię Zbawie-
nia.
Wasz kochający Zbawiciel, Odkupiciel ludzkości, Jezus Chrystus

Bóg Ojciec zniszczy tych, którzy planują upadek waluty
Orędzie nr.148 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w niedzielę, 24 lipca 201, godz. 23:00

Moja ukochana córko, oddanie i wierność Moich czcicieli Mnie i Mojemu Ojcu Przedwiecznemu wiele już
zmieniły. Musicie wiedzieć Moje dzieci, że wasze oddanie rozpala w Moim Sercu tak wielki płomień, iż
czuję, jakby miało pęknąć z miłości do was. Niebo się raduje, że Moje dzieci ukochane składają Mi cześć
z takim uczuciem i oddaniem. Rozpoznajecie w waszych duszach, że to Ja mówię. To ja daję poczucie ta-
kiej miłości i czułości w waszym sercu.
Mam wiadomość dla wszystkich dzieci, które śledzą Moje Najświętsze Boże Słowa przez ten serwis inter-
netowy. We współczesnym świecie jest to sposób na przekazywanie. Ten i inne kanały komunikacji zostaną
wykorzystane w celu zapewnienia, aby Moje Słowo było słyszane i odczuwane przez wszystkich wierzą-
cych, niewierzących i tych, którzy Mnie nie znają w ogóle.
Pamiętajcie, że wszystkie wasze trudy ponoszone z miłości do Mnie, nie przechodzą niezauważone. Słyszę
każdego z was. Wiem, jaką wypełniam was radością. Jestem zadowolony ze sposobu, w jaki pracujecie aby
rozpowszechniać Moje Słowo. Nagrodzę każdego z was specjalnymi łaskami. Proszę zwracajcie się do
Mnie w waszych modlitwach. Przyjdźcie do Mnie, a usłyszę wasze wołanie.
Już praca Nowej Światowej Grupy zaczyna się rozpadać w szwach. To ze względu na wasze modlitwy-
twoje modlitwy. Bóg Ojciec Przedwieczny zniszczy tych, którzy w dalszym ciągu realizują ohydny spisek
upadku pieniądza na świecie i obalenia przywódców politycznych, którzy próbują to powstrzymać. Jego
ręka będzie nadal uderzać, aby chronić swoje dzieci.
Proszę i wzywam was wszystkich aby poruszyć tych, co mają wpływy, w tym media, do przekazywania tych
wiadomości. Wielu będzie uważać was za szalonych, gdy będziecie mówić o tych orędziach. Nie zrażajcie
się jednak, ponieważ łaski które otrzymacie podczas tej pracy znacznie przewyższą początkowe przykrości,
które będziecie musieli znieść. Moje ukochane dzieci idźcie do przodu z miłością i radością w Waszych
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sercach, ponieważ Moje Słowo należy przyjąć z zadowoleniem. Nareszcie wiesz, że idę z tobą aby umac-
niać więzy miłości do wszystkich Moich wiernych, których wybrałem aby zbliżyli się do Mojego Naj-
świętszego Serca. Moja cenna Krew została dla was przelana i okrywa was każdego dnia abyście mogli
zostać zbawieni.
Jesteście Moją umiłowaną armią i razem poprowadzimy wszystkich waszych braci i siostry z powrotem do
ich prawowitego domu w Królestwie Niebieskim.
Kocham i troszczę się o każde z was Moje dzieci. Nigdy o tym nie zapominajcie. Kiedy modlicie się do mnie
każdego dnia odmawiajcie tę modlitwę:

O mój najdroższy Jezu, weź mnie w swoje objęcia i daj złożyć głowę na Twoim ramieniu tak, abyś mógł
podnieść mnie we właściwym momencie do chwały Twojego Królestwa. Pozwól, aby Twoja Najdroż-
sza Krew przepływała przez moje serce, żebyśmy mogli zjednoczyć się w jedno.

Wasz umiłowany Zbawiciel Jezus Chrystus

Szatan jest bezsilny wobec moich oddanych wiernych
Orędzie nr.149 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w poniedziałek, 25 lipca 2011. godz. 09:00

Moja ukochana córko z wielką radością po raz kolejny mówię ci o przemianach zachodzących na świecie.
Ponieważ coraz więcej potworności popełnia człowiek pod wpływem szatana, to wiele Moich dzieci za-
czyna dostrzegać i sprzeciwiać się morderczym zamiarom powszechnym na całym świecie. Im więcej zła
ujawnia się dookoła, tym bardziej uświadamiają sobie, że szatan rzeczywiście istnieje. Tym, którzy nie wie-
rzą w jego egzystencję, chcę wyjaśnić, jak rozpoznać jego działanie.
Moje dzieci, zawsze kiedy widzicie zabójstwa, samobójstwa, wojny, korupcję rządów i ludzi wpływowych,
chciwość, arogancję i niesprawiedliwości wiedzcie, że te czyny są manifestacją szatana. Diabeł jest zdes-
perowany i stara się zatruć umysły Moich dzieci, zrobi wszystko, co może w tym momencie w historii, tak
silna jest jego wściekłość. Wy, Moje dzieci jesteście jego celem. Podczas gdy łatwo zatruwa dusze tych, któ-
rzy zostawiają mu szeroko otwarte drzwi nieustannie szukając własnej chwały na ziemi – tym coraz trud-
niej osłabić mu ducha moich oddanych wiernych. Zostali oni pobłogosławieni darem Ducha Świętego tak,
że szatan jest wobec nich bezsilny.
Wszyscy ci, którzy przestrzegają moich zaleceń odnośnie modlitwy, staną się mocniejsi na duchu i umyśle.
Nie będą się interesować czy szatan atakuje ich w gniewie, ponieważ ich zbroja ochronna będzie bardzo
silna. To nie znaczy, że nie użyje on wszelkich metod, by uwieść was pożądliwościami ciała. To nie znaczy,
że nie zrani was podszeptami do osób wam bliskich i tych, których kochacie. Nie ustępujcie jednak Moi
uczniowie, ponieważ przez wasze wytrwanie zostanie pokonany na zawsze. Moje dzieci, on stanie się bez-
silny, ponieważ rozprzestrzenia się nawrócenie. Bo jak może skusić cię, byś pił z kielicha jego nienawiści,
skoro nie pragniesz jego pustych obietnic. Im silniejszy jesteś, tym mniej zdoła ci przeszkodzić.
Teraz widzicie, będąc świadkami globalnych niepokojów, że oszust działa. Moi zwolennicy rozpoznają
obecnie nikczemność szatana, kiedy jego praca jaskrawo rzuca się w oczy. Módlcie się za waszych braci i
siostry, aby również dostrzegli i rozpoznali czym są jego złe czyny. Dopiero, gdy niewierzący w końcu
pojmą, że Szatan istnieje, to zwrócą się do Mnie szukając ochrony. Módlcie się o światowe nawrócenie.
Przemianę, która nadejdzie nie tylko ze względu na Ostrzeżenie, ale również ze względu na prawdę.
Twój ukochany Nauczyciel i Zbawiciel Jezus Chrystus

Apel do księży i sióstr zakonnych w Kościele Rzymskokatolickim
Orędzie nr.150 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w poniedziałek, 25 lipca 2011, godz. 21:00

Umiłowana córko, Moje Słowo o „Ostrzeżeniu” rozprzestrzenia się tak szybko, jak przepowiedziałem. Moja
córko cierpią moi biedni konsekrowani. Proszę powiedz wszystkim, którzy czytają Moje orędzia, aby mod-
lili się za wszystkie moje wyświęcone sługi, duchownych, zakonnice, pasterzy i wszystkich tych, którzy kie-
rują wspólnotami chrześcijańskimi na całym świecie.
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Kościół katolicki jest prześladowany ponad jego wytrzymałość. Szatan i jego armia zaatakowała Kościół ka-
tolicki poprzez skażenie. Pragnieniem oszusta jest podważyć autorytet Mojego Kościoła poprzez bezboż-
ność i nadużycia duchownych, które doprowadziły do tej strasznej sytuacji. Biedne dzieci, które cierpiały
wykorzystywane seksualnie, zaatakowane przez sługi szatana, obecne w konsekrowanych, którzy dali się
uwieść przez Złego. Szatan nawiedza Mój Kościół, bo chce doprowadzić do jego upadku. Jeśli chodzi o moje
biedne zakonnice i niewinnych kapłanów, to stali się ofiarami uprzedzeń w rękach tych, którzy zrzucają na
nich winę za grzechy innych.
Moje prośby do Moich ukochanych kapłanów, sióstr zakonnych i wyświęconych sług są następujące: Nie
poddawajcie się. Pamiętajcie, że przez próby będziecie wyniesieni w Moich oczach, jeżeli znosicie te uprze-
dzenia. Pozwólcie Mi otrzeć wasze łzy obecnie, kiedy Mój Kościół jest prześladowany jak nigdy wcześniej.
Wy Moi umiłowani słudzy, Moi apostołowie nie poddawajcie się tym zewnętrznym naciskom. Nigdy nie mo-
żecie zrezygnować z powołania do naśladowania Mnie, ponieważ pamiętajcie, że jestem w Kościele i pła-
czę gorzkimi łzami smutku z wami. Teraz cierpicie przez grzechy swoich braci i sióstr, którzy ulegli złemu.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się o odwagę, aby wstać i z godnością przekazywać Moje Święte Słowa.
Potrzebuję waszego wsparcia jak nigdy dotąd. Pragnę abyście udzielali sakramentów umierającej z ich głodu
i rozczarowanej wspólnocie. Proszę, nie opuszczajcie Mnie szczególnie w tym czasie, gdy Szatan przenik-
nął do chrześcijaństwa wraz ze swymi poplecznikami.
Włączcie się do gorliwej modlitwy, aby ocalić siebie od Fałszywego Proroka, który idzie po korytarzach wła-
dzy w Watykanie. Ukaże się wkrótce. Nie zwracajcie się do niego, albo będziecie straceni dla Mnie na za-
wsze. To wam mówię. Uklęknijcie w pokorze i wzywajcie Ducha Świętego, aby oświecił wasze dusze,
byście byli w stanie odróżnić prawdę od kłamstwa, które poda wam do przełknięcia Fałszywy Prorok. Nigdy
nie bądźcie zawiedzeni znosząc te próby, przyjmijcie je, ponieważ wzmocnią was na umyśle i duszy. Wtedy
będziecie prowadzić Moje dzieci do końca czasów z pokorą, godnością i siłą.
Miejcie odwagę, prowadzę was. Módlcie się w tej chwili o dodatkowe łaski, abyście mogli stać się silniejsi
pełniąc tę Boską misję.
Wasz Kochający Zbawiciel, Jezus Chrystus

Wiadomość od Najświętszej Maryi Panny „Dusza ofiarna”
Orędzie nr.151 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w czwartek, 28 Llipca 2011, godz. 14:25

Moje dziecko przychodzę z wielką radością, aby wesprzeć cię i prowadzić w misji dla Mojego Umiłowa-
nego Syna Jezusa Chrystusa, by pomóc ocalić jak najwięcej dusz.
Twoje ostateczne oddanie się Bogu Ojcu Najwyższemu jako dusza ofiarna zostało przyjęte w Niebie z wielką
radością. Ty, Moje dziecko, pomożesz uratować dusze, które w innym przypadku byłyby przeznaczone do
otchłani ciemności. To poświęcenie zostanie nagrodzone szczególnymi łaskami, aby dać Ci siłę do prze-
trwania próby z większą łatwością. Twój duch, Moje dziecko, zostanie wzmocniony tak, że sprawy zwią-
zane ze światem materialistycznym będą miały nikłe znaczenie w twoich oczach.
Możesz zawsze zwrócić się do Mnie, twojej Matki i doradcy, abym przywiodła cię na łono Mojego Naj-
droższego Umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa i Boga Ojca Najwyższego. Módl się o należyte przygoto-
wanie do tego ważnego wyzwania. Ja zawsze okrywam cię Moim świętym płaszczem i ty, Moje słodkie
dziecko, nieustannie jesteś bliska Mojemu Sercu.
Twoja ukochana Matka, Królowa Aniołów

Módlcie się za dusze tych, którzy zostaliby potępieni i nie przeżyją „Ostrzeżenia”
Orędzie nr.152 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w czwartek, 28 lipca 15:30

Moja córko, duchowa oschłość, którą przeżywałaś od kilku dni nie mogąc skupić się na modlitwie, wywo-
łana jest przez oszusta, który próbuje odciągnąć cię ode Mnie. Teraz, kiedy złożyłaś zobowiązanie zostania
duszą ofiarną, aby pomóc Mojemu Ojcu Przedwiecznemu dla zbawienia dusz, otrzymasz dodatkową
ochronę, by oszust nie mógł cię rozpraszać.
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Dzieci, nadszedł czas abyście wzmogli modlitwy w ostatecznej szansie pomocy dla dusz, które nie przeżyją
Ostrzeżenia. Proszę, weźcie sobie do serca Moje wezwanie, by modlić się – szczególnie w sierpniu, który
jest wyznaczony jako Miesiąc Ocalenia Dusz tych biednych dzieci, które w przeciwnym wypadku pójdą na
zatracenie.
Rozpowszechniajcie wszędzie grupy modlitewne stosując się do Moich zaleceń- codziennej Mszy Świętej,
Eucharystii i jednego dnia postu w tygodniu przez cały miesiąc. Nie lekceważcie potęgi, jaką mają wasze
modlitwy, jeśli chodzi o zbawienie dusz. Zacznijcie od modlitwy za tych członków własnej rodziny, którzy
trwają w grzechu, lub są niewierzący. Obejmijcie bliskich, przyjaciół i znajomych, którzy odwrócili się od
Mojej Nauki i którzy dopuszczają się niesprawiedliwości na innych. Oni potrzebują waszych modlitw teraz.
Teraz jest czas spokojnej refleksji, ponieważ zbliżył się moment Ostrzeżenia. Żądam cichej nieprzerwanej
modlitwy, pobożności i oddania. Wzywam i nakazuję Moim wyświęconym sługom, aby wszędzie prowa-
dzili moje dzieci do modlitwy, za dusze tych, którzy inaczej zostaną potępieni. Tylko modlitwa może im
pomóc, a zwłaszcza Koronka do Mojego Boskiego Miłosierdzia. Zjednoczcie się w miłości do Mnie.
Wasz ukochany Zbawiciel Jezus Chrystus

Wy nie należycie do szatana, wy należycie do Mnie i Mojego Wiekuistego Ojca
Orędzie nr.153 z serii Ostrzeżenie. Sobota, 30 lipca 2011, godz. 15:30

Moja najukochańsza córko są takie chwile, gdy myślisz, że nie będziesz wstanie przetrwać utrapienia, jakie
masz z powodu Moich Orędzi, ale musisz przestać się lękać. Lęk nie jest tym, co powinnaś odczuwać. Je-
żeli po pierwsze pozwolisz Mi zabrać od ciebie twoje lęki poprzez twoje całkowite zaufanie Mi, wtedy bę-
dziesz wolna.
Moja córko, w jaki sposób Moje dzieci mogły zapomnieć moc Bożego Królestwa. Jeżeli by oni, chociaż na
chwilę opuściliby swoje osłony, to odsłoniłyby się części struktur Mojego Boskiego planu dla ludzkości
tak, by mogli go przejrzyście dostrzec. Osłony, te osłony ludzkiej inteligencji napędzane ludzką logiką,
która w punkcie zwrotnym jest rozpalana przez postęp, jakiego człowiek dokonał poprzez naukę, jest to nic
innego niż słoma. Wydaje się solidna, ale jest bez żadnej substancji. Lecz człowiek wierzy, że sprawia sobie
osłonę przed prawdą, prawdą Boskiej duchowej obecności.
Moje dzieci, wasza osłona, która blokuje Mnie i Moje nauczanie w waszym życiu, która będzie waszym
upadkiem, która z upływem czasu nie będzie już was więcej chronić i spali się tak szybko i błyskawicznie
tak jak słoma i zostaniecie nadzy. Wasza nagość w końcu okaże wam oszustwo szatana i wszystkie jego
puste obietnice ziemskiego zabezpieczenia, które w rzeczywistości nie istnieje. Ludzki upór w zaakcepto-
waniu bytowości Mojego Wiekuistego Ojca będzie przyczyną jej wygnania do ciemności.
Gdy zobaczycie Moją światłość, płomień Mojej miłości, który urzeczywistni się na niebie wkrótce nie miej-
cie wtedy wątpliwości. To nie będzie złudzenie. To będzie rzeczywistość i musicie się upokorzyć, by otwo-
rzyć oczy na prawdę. Nie odwracajcie lub nie zasłaniajcie swoich oczu ze strachu. Moja obecność musi być
powitana przez was, jako wasza ostatnia szansa zbawienia. To jestem Ja, który przychodzi, by ogarnąć was
swoimi ramionami. To jestem Ja, wasz Zbawiciel, który przychodzi raz jeszcze, by was wyprowadzić z kra-
wędzi ciemności i rozpaczy. Już wam mówiłem, że nigdy was nie opuszczę. Nigdy was nie pozostawię na
łasce szatana, ponieważ wy nie należycie do niego. Wy należycie do Mnie i Mojego Wiekuistego Ojca wa-
szego stwórcę.
Gdy ujrzycie płomień Mojej chwały na niebie radujcie się. Jakiekolwiek wątpliwości, jakie mieliście od-
nośnie istnienia Boga Ojca znikną. Aby skorzystać z łask, które Ostrzeżenie przyniesie dla waszych dusz po
to, byście byli zbawieni, musicie się ukazać w Moich oczach malutkimi i prosić mnie, abym wam przeba-
czył za wasze grzechy. Moja miłość wtenczas zaleje wasze dusze i powrócicie do Mnie i waszego prawo-
witego domu.
Odrzucicie Moje miłosierdzie z arogancją lub powodu intelektualnego myślenia, a będziecie straceni.
Oczekujcie teraz na Moje miłosierdzie z radością i entuzjazmem, ponieważ staniecie się ponownie nieu-
szkodzeni.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus
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Bądźcie gotowi w każdym czasie
Orędzie nr.154 z serii Ostrzeżenie. Poniedziałek, 1 sierpia 2011, godz. 23:00

Moja najukochańsza córko, w końcu jesteś prawdziwie zjednoczona ze Mną. Teraz dopiero widzisz, dlaczego
jest to takie pilne, aby dopomóc ludziom otworzyć oczy by się nawrócili po to, by mogli wejść do Króle-
stwa Mojego Ojca.
Tak wielu ludzi w obecnych czasach gardzi Mną. Kiedy Moi wierni wypowiadają Moje Imię też są gar-
dzeni, oczerniani i wyśmiewani. Są i tacy którzy stają się zdenerwowani, gdy są konfrontowani w imię
Moje. Też są i tacy, którzy nie tylko, że zaprzeczają Mojemu istnieniu, lecz również Mnie nienawidzą.
Nigdy przedtem nie było tylu ludzi na świecie, którzy się odwrócili od wiary.
Tak wiele dusz odrzuca nawet myśli to, że Ja lub Mój Wiekuisty Ojciec możemy istnieć. Oni myślą, że to
czy wierzą, czy nie, jest to nieistotne w ich życiu. Wielu z tych obojętnych w wierze swobodnie odrzuca Moje
nauki i jedynie wymawiają frazesy. Oni wierzą, że będą mieli mnóstwo czasu w późniejszym okresie życia,
by przeznaczyć czas, potrzebny dla swojej wiary. Jest to prawdziwe szczególnie u młodszej generacji, która
myśli, że wiara nie jest tym, czym się muszą teraz zajmować. Oni wierzą, że mają tak wiele lat przed sobą
na to, by oddać cześć ich umiłowanemu Zbawicielowi i Wiekuistemu Ojcu. Tak jest, dlaczego starsi ludzie
w późniejszym okresie swojego życia, kiedy zaczynają o tym myśleć rozpalają swoją wiarę.
To, czego człowiek nie pojmuje jest to, że może umrzeć w każdej chwili, w każdym czasie, w każdym mo-
mencie życia od urodzenia aż do starości. To niema znaczenia. On musi być gotowym w każdym czasie.
Błagam wszystkich wiernych, by się modlili o wnikliwe uczenie młodych ludzi, by otworzyli swoje oczy
na miłość, jaką Ja i Mój Wiekuisty Ojciec mamy do każdego z nich. Pomóżcie im otworzyć oczy na obiet-
nice raju. Jest to wasz obowiązek w stosunku do Mnie po to, abym nie utracił młodsze dzieci na rzecz kłam-
stwa, które szatan rozpowszechnia dzisiaj w świecie.
Pomóżcie Mi zbawić tych wszystkich, którzy myślą, że jest jeszcze bardzo dużo czasu na to, by się zajmo-
wać przygotowaniem duszy do Nowego Raju na ziemi, który się przybliża i który może stać się rzeczywis-
tością w mgnieniu oka i to wtedy, kiedy większość z was najmniej się tego spodziewa.

Wasz umiłowany Nauczyciel
Jezus Chrystus

Pytania do Jezusa
Orędzie nr.155 z serii Ostrzeżenie. Poniedziałek, 1 sierpnia 2011, godz. 23:30

Po otrzymaniu wiadomości zatytułowanej “Bądźcie przygotowani w każdej chwili” wizjonerka zobaczyła
postać Jezusa, gdzie wyglądał na bardzo smutnego. Zadała mu wtedy kilka pytań, na które on odpowie-
dział.

Pytanie do Jezusa: “Jesteś bardzo smutny?”

Odpowiedź: “Tak, i bardzo zmęczony. Grzechy człowieka rozrywają moje serce na pół”

Pytanie do Jezusa: “Jak można pomóc”

Odpowiedź: “Modlitwa, i jeszcze raz modlitwa. Oddanie Moich zwolenników poprzez codzienne odma-
wianie Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz Różańca Świętęgo uratuje Moje dzieci. Oni, Moi zwolennicy,
muszą być wytrwali i nie ustawać, nawet kiedy jest ciężko.”

Pytanie do Jezusa: “ Co Cię smuci najbardziej?”

Odpowiedź: “ Ci, którzy nie tylko mnie nienawidzą, ale którzy wielbią Szatana w obscenicznych rytuałach,
tak że nie są w stanie zobaczyć jak są okłamywani.
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Moi święci słudzy, którzy zagubili miłość do Mnie.

Ci, którzy znęcają sie nad drugimi.

Ci, mordercy bez szacunku dla życia Moich dzieci.

Aborcja, najgorsza forma ludobójstwa. Wylewam łzy w każdej chwili za Moje małe duszyczki,
które nigdy nie będą mogły zaczerpnąć pierwszego oddechu.

Wojna i łatwość w jaki jest wydawana zazwyczaj przez tych, którzy, jeśli byliby postawieni w środku
pola walki, uciekliby tchórzliwie. Wiele z tych ludzi, którzy wydają wojny, robią to tylko dla
zdobycia władzy. Oni obrażają Mnie najbardziej.”

Pytanie do Jezusa: ”Co sprawia Ci przyjemność?”

Odpowiedź: “Wiara Moich oddanych i ci, którzy są zdeterminowani, by pomóc Mi w ratowaniu dusz. Ko-
cham ich tak bardzo, z taką tkliwością i współczuciem! Oni będą wynagrodzeni ogromnie w Królestwie
Mojego Ojca.

JEDNA Z NAJBARDZIEJ PILNYCH WIADOMOŚCI DLA CZŁOWIECZEŃSTWA (PILNE!)
Orędzie nr.156 z serii Ostrzeżenie. 2 sierpnia 2011, godz. 20:15

Przychodzę w imię Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Jam jest Bóg Ojciec i chcę to zakomunikować całemu
światu. Moją intencją jest odroczenie/ pomniejszenie ostrości KARY, by dać ludzkości szansę, by otwarli
serca na prawdę Mojego Istnienia. Oni, moje dzieci, muszą wiedzieć, że ja jestem w pierwszym rzędzie Bo-
giem Miłosierdzia niż Bogiem Sprawiedliwym.

Moje Miłosierdzie zostało rozciągnięte do niewyobrażalnej granicy. Będę jednakże, z powodu potęgi mod-
litwy powstrzymywał Moją rękę w litości. Także człowiek może uśmierzyć nienawiść, która manifestuje się
w tylu duszach na całym świecie.

Bądźcie przezorni Moje dzieci, bo Ja ostrzegam was, że jeśli niepowiedzie wam się powstrzymanie roz-
przestrzeniania się grzechu, to spowoduję nadejście KARY, która zniszczy większość ludzkości. Taka kara
nigdy nie była zaznana od czasu potopu, który zniszczył ziemię w czasie Noego.

Już więcej nie pozwolę wam, Moje niewdzięczne dzieci na niszczenie tych, którzy ukazują mi posłuszeń-
stwo. Także już nie będę stał z boku i pozwalał, by ten One World Order (Nowy Porządek Świata (organi-
zacja)) zatruwał moje stworzenie. Moje dzieci. Moją ziemię.

Zważ teraz na to, jako jedna z ostatnich przestróg danych ludzkości. Odwróćcie się teraz z drogi grzechu, a
będziecie zbawieni. Odwróćcie się z waszego ślepego uwielbienia przynęty Szatana i jego uwodziciel-
skiego uroku, który przyciąga was poprzez waszą miłość własną i cuda materialne. Jeśli będziecie konty-
nuować beszcześcić ten piękny świat, stworzony z miłości dla was, w taki sposób jak dotychczas, nie
zostanie z niego nic, by zadać mu dalszych zniszczeń.

Ja jestem Bogiem Miłości, nieskorym do gniewu, ale moja cierpliwość się kończy. Ci którzy kontynuują oka-
leczanie i niszczenie moich dzieci poprzez wojny i kontrole światowych finansów wiedzcie, że wasze dni
są policzone. Teraz, macie ostatnią szansę na zbawienie. Jeśli nie zareagujecie odpowiednio podczas wiel-
kiego daru Miłosierdzia, którym jest OSTRZEŻENIE, wtedy wy i wasi poddani będą zniszczeni.

Moja chwała będzie poznana przez każdego mężczyznę, kobietę i dziecko. Ci, którzy wybiorą ścieżkę do
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Mojego Królestwa otrzymają życie wieczne. Ci, którzy jej nie wybiorą, doświadczą taką ciemność, jakiej
by sobie nigdy nie wyobrażali i nie chcieli wyobrazić.

Naśladowcy szatana, którzy świadomie czczą jego nikczemność, słuchajcie teraz mojego przyrzeczenia.
Wam, moje zgubione dzieci, będzie zaoferowana pomocna dłoń miłości i pokoju raz jeszcze podczas
OSTRZEŻENIA. Złapcie się jej, gdyż będzie to dla was linia ratunku do powrotu na łono Mojej miłości.
Jeśli zignorujecie Moje błagania będziecie cierpieć na wieki, nie mając powrotu do owczarni Mojej umiło-
wanej rodziny.

Oto tutaj, Moja córko, to jest jedno z najważniejszych ostrzeżeń, by uratować waszych braci i siostry z tor-
tur ognia i wiecznego potępienia .

Król Najwyższy

Bóg Wszechmocny Ojciec

Przesłanie od Maryi Dziewicy – jeszcze tylko kilka razy ukaże się w świecie
Orędzie nr.157 z serii Ostrzeżenie. Środa 03 sierpień 2011 godz. 9:45

Moje dziecko, nie masz się czego bać w tej pracy, ponieważ to było przepowiedziane, że nawrócenia będą
miały miejsce. Smutne jest to, że nie każdy człowiek będzie lub może być zbawiony. Ci, którzy obecnie w
świecie prześladują Mojego Najdroższego Syna są gorsi od tych, którzy skazali Go podczas Ukrzyżowania.
Ponieważ Mój syn umarł po to, aby wybawić ludzkość od grzechu, pewna mądrość została z tego wyciąg-
nięta o potrzebie czci do Mojego Syna na całym świecie. Wielu, którzy znają prawdę, zdecydowali się zig-
norować ją.

Ja byłam posyłana tak wiele razy, by zachęcać do modlitwy na całym świecie, lecz Moje ostrzeżenia prze-
kazywane dzieciom przez cały ten czas zostały zapomniane. Dzisiaj, gdy się objawiam poprzez wizjonerów
w wielu krajach nie tylko, że są oni ignorowani, ale i cierpią z powodu ośmieszania. Moja obecność i te
znaki, które pokazuję na niebie i inne dowody są odrzucane. Zarówno księża i biskupi ignorują Moje
ostrzeżenia. Oni też odwrócili się od wiary w Boską interwencję. Jakże zaślepieni są oni, by odrzucać
pomoc ode Mnie, ich Błogosławionej Matki.

Mój Syn cierpi bardzo, serce Mi pęka jak Go widzę w agonii dzisiaj z powodu zła i grzechów. Moje dzieci
nawet nie zdają sobie sprawy, jakie męki On cierpi widząc okrucieństwa człowieka.
Moje dziecko, przypomnij Moim dzieciom, że Ja ukażę się jeszcze tylko kilka razy w świecie, ponieważ
nadszedł czas ostatecznej bitwy, w której Ja zmiażdżę głowę węża.

Moje dzieci muszą wiedzieć jak bardzo Mój Umiłowany Syn kocha je i jak się o nich troszczy. Nalegam,
aby otworzyli swoje serca i okazali Jemu miłość i współczucie, na które zasługuje. On, wasz Zbawiciel,
który dobrowolnie przyjął śmierć w najbardziej okrutnej formie, aby was zbawić i teraz chce wybawić tą
generację z sideł szatana.
Moje dzieci, on diabeł śmieje się, ponieważ wie, że odniósł sukces kradnąc drogie dusze. Módlcie się, módl-
cie się, módlcie się teraz tak, aby Mój Syn był wysłuchany podczas Ostrzeżenia i aby jego dar odkupienia
został przyjęty z pokorą i otwartymi ramionami.
Zapamiętajcie, że Ja, jako wasza Matka zawsze będę błagać o łagodność dla Moich dzieci. Moje łzy płyną
z powodu tych, którzy nie chcą słyszeć prawdy, których dusze mogą być tylko zbawione poprzez nieustanną
modlitwę.

Wasza ukochana Matka
Wasza Pani Królowa od Boleści
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Moje urodziny jest to specjalne święto
Orędzie nr.158 z serii Ostrzeżenie. Czwartek, 4 sierpia 2011, godz. 20:30

Jutro Moje dziecko jest specjalne święto dla Mnie twojej ukochanej Matki, bo są to Moje urodziny.

Moje serce jest falujące bólem z powodu nadużyć, jakie Moj ukochany Syn cierpi za grzechy człowieka.
Uśmiecham się, gdy widzę Moje oddane dzieci czyniące wszystko, co tylko są w stanie, aby zbawiać dusze,
ale moje łzy wciąż płyną, bo nie mogą znieść widoku cierpień w waszym świecie.
Moje dziecko nie odwracaj się nawet na moment od rozpowszechniania przesłań Mojego Syna Jezusa Chrys-
tusa i Najwyższego Boga, ponieważ czas się kończy. Przeznacz wszystek czas, jaki tylko możesz na tą misję.
Nie poddawaj się Moje dziecko. Ja będę cię okrywać Swoim Świętym płaszczem przez cały czas.

Twoja ukochana Matka
Królowa Niebios

Czas oczekiwania – powiedz innym by wiedzieli, czego się mają spodziewać
Orędzie nr.159 z serii Ostrzeżenie. Czwartek, 4 sierpia 2011 godz. 21:40

Moja najukochańsza córko, świat każdego dnia wpada w dalszy rozpad. Wśród Moich dzieci można odczuć
mieszaninę nadziei troski, złości i rozpaczy z powodu wojen i braku pieniędzy na odpowiednie wyżywie-
nie i odzianie waszych rodzin. Ale wbrew temu, nie będziecie musieli bronić się więcej, ponieważ w bar-
dzo bliskim czasie zaraz po Ostrzeżeniu rozpocznie się bardziej pozytywne poczucie jasności i miłości w
świecie. Nie wszystko jest stracone Moja córko.

Módlcie się za tych, którzy się nawrócą podczas Ostrzeżenia, aby pozostali na drodze prawdy. Módlcie się,
aby miłość do Mnie i Mojego Wiekuistego Ojca wzmacniała się wśród tych Moich wiernych, którzy już
znają prawdę.
Gdy tylko Moje dzieci przyjmą dar Ostrzeżenia to już nie będą miały się, czego obawiać.
Albowiem ci, którzy nie pozostaną na drodze prawdy i zawrócą na drogę grzechu ci mają się, czego bać. Oj-
ciec Mój im nie pozwoli zarażać drugich poprzez ich chodzenie samowolne złymi drogami. Oni będą za-
trzymani. Smutne to, ale wielu odwróci się od prawdy i będzie kontynuować próbę pozyskania władzy i
kontroli nad Moimi pozostałymi dziećmi.

Módlcie się, aby Kara została złagodzona. Wasze modlitwy dopomogą odwrócić i zapobiec takim sytuacjom.
To już jest czas oczekiwania. Modlenia się. Przygotowania i upewnienia się, że możliwie jest, aby jak naj-
więcej ludzi wiedziało, czego się spodziewać.

Ten miesiąc sierpień „Miesiąc zbawiania dusz” dzieci jest bardzo ważny. Proszę byście wytrwali w waszym
poświęceniu tego miesiąca dla dusz, będzie mnóstwo tych dusz, które wybawicie. Niebiosa się radują z po-
wodu miłości i hojności serc i dusz wszystkich Moich wiernych, którzy dokonali tego zobowiązania, ofia-
rowania tego wspaniałego daru dla Mnie po to, aby ludzie zostali zbawieni podczas Ostrzeżenia.
Idź już Moja córko i rozpowszechniaj Moje Słowo. Idź w pokoju i miłości.

Twój ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus
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Bóg Ojciec – rola cierpienia
Orędzie nr.160 z serii Ostrzeżenie. Niedziela, 7 lipca 2011 godz. 14:45

Jestem Alfa i Omega. Jestem Bóg Ojciec Stwórca Człowieka i Wszechświata.

Moja najdroższa córko. Teraz w końcu przyjąłem twoją ofiarę, pomocy w zbawianiu dusz. Twoja ofiara
była przyjęta z radością i miłością. Droga ta nie będzie łatwą dla ciebie, ale będziesz chroniona każdego dnia,
gdy tylko poprosisz Mnie o pomoc.
Twoje cierpienia dotkną twojej psychiki i doznasz ciemności w duszy. W chwilach, gdy się będą nasilać pa-
miętaj o stworzeniach, które będą zbawione przez twoje cierpienia.
Uczęszczaj na Adoracje tak często jak tylko możesz, aby otrzymać siłę do tej pracy. Przesłania od Mojego
umiłowanego Syna będą trwały nadal. Muszą one być publikowane tak jak dotychczas, Jego Orędzia dla
świata będą się nasilać a nie słabnąć. Jesteś wspomagana przez wielu Świętych, którzy orędują za tobą.
Módl się nieustannie do Trójcy Przenajświętszej i proś o łaski umocnienia. Nigdy nie czuj się opuszczona,
to właśnie będzie częścią twojego cierpienia. Podnieś swoją głowę. Trwaj w milczeniu i ukazuj się radną
zewnętrznemu światu. Lekceważ tych, którzy cię krzywdzą. Raczej pamiętaj, że jest to z powodu Boskiej
Światłości, która emanuje z twojej duszy i która wyciąga ciemność w innych. Wtedy i tylko wtedy zrozu-
miesz mękę, przez jaką przechodzi serce Mojego Syna, gdy widzi grzechy świata. Twoje cierpienie będzie
tylko ułamkiem tego, co On cierpi w każdej minucie dnia.
Zaakceptuj teraz ten dar, który był ci dany przez wezwanie ciebie byś stała się duszą ofiarą.
Zapamiętaj Moja córko, że jesteś w Moim sercu przez cały czas. Obserwuje cię i strzegę. Uśmiechnij się.
Nie lękaj się, bo ta praca przyniesie tobie, twojej rodzinie i twoim ukochanym wielką nagrodę w Moim
chwalebnym Królestwie.

Twój ukochany Ojciec
Bóg Stwórca wszystkiego

Posłanie od Jezusa z Nazaretu dla Ned’a Dougherty 1 sierpnia 2011
Posted by Dzieckonmp w dniu 13.08.2011

Otrzymano 1 sierpnia 2011, godz. 8:00 – 8:48 wieczorem, udzielone na Shinnecock Inlet na Oceanie Atlantyckim, Southampton,
stan Nowy Jork, strona: http://www.endtimesdaily.com/
Shinnecock Inlet: Z Wikipedii: Jest to przesmyk na wyspie Long Island łączący Zatokę Shinnecock z Oceanem Atlantyckim. 3
mile od Southampton żyje plemię Indian Shinnecock, uznane oficjalnie przez rząd USA w lipcu 2010 po 30 letniej wojnie w są-
dach.
Uwaga od Ned’a: Rzadko spotykanej gwałtowności burza rozpętała się o godz. 8 wieczorem, dokładnie w momencie, gdy za-
cząłem otrzymywać to posłanie. Bardzo proszę obejrzeć zdjęcia: Storm Sweeps Across East End

Mój synu, Sprowadziłem cię tu, do tego miejsca, które jest tak istotne dla ciebie w twoim ziemskim życiu.
Atlantyk jest miejscem, które ma głęboki sens dla ciebie, starającego się zrozumieć sens życia. Zdaję sobie
sprawę, że wybrałeś to miejsce na ziemi, aby było twoim domem z wyboru, bo lubisz plaże, czystość oto-
czenia, piękne wschody i zachody słońca, ptaki, dzikie zwierzęta, i całe piękno, które natura ci oferuje w tym
wspaniałym miejscu, które Ojciec stworzył dla Swoich dzieci. Teraz już wiesz jak najpiękniejszy dzień
może zamienić się wieczór ciemności i niebezpieczeństwa, gdy grzmoty i uderzenia pioruna padają blisko
i daleko wokół ciebie na scenie natury, gdy nastaje ciemność i przerażenie dla mieszkańców ziemi. Tak jak
ciemność zstępuje na tym obszarze i deszcz leje strumieniami, tak i reszta świata może być zmieniona rów-
nie szybko, w mgnieniu oka, kiedy Ojciec zdecyduje się zwrócić uwagę Swoich dzieci. Tak więc, Ja chcę
abyś zrozumiał podobieństwo tego, co teraz doświadczasz z powodu tej zwykłej burzy, z tym, co przyszłość
przyniesie dla całej waszej planety, gdy intencje Ojca dla ludzkości staną się bardziej oczywiste dla wszyst-
kich Jego dzieci, zwłaszcza dla tych, którzy nie wierzą, i tych w szczególności, którzy kwestionują, że Oj-
ciec w ogóle istnieje. Nadszedł teraz czas dla ludzkości, aby doświadczyła okresu ciemności, który jest
niezbędny dla Ojca, aby zwrócić na Siebie uwagę Jego dzieci. Jest to okres ciemności, który został przepo-
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wiedziany przez wiele dzieci Boga, zarówno w czasach starożytnych, jak również w czasach współczesnych,
a wspomagany przez tych dzisiaj spośród was, którzy słuchają i rozpowszechniają posłania z Nieba do
dzieci Boga tutaj na ziemi. Okres ciemności, który zstąpi na planetę ziemię jest tylko jedną fazą globalnej
transformacji, która będzie miała miejsce dla dzieci Boga, aby odłożyli swoje działania w świecie na okres
czasu wyznaczony przez Ojca w Niebie dla wszystkich dzieci Boga, i zwrócili na Niego uwagę i doświad-
czyli globalnej transformacji waszej planety od miejsca ciemności, które obecnie nastało, do miejsca Światła
i Miłości Ojca, Który chce tylko jak najlepiej dla Swoich dzieci na świecie, [świecie] stworzonym przez
Niego w Jego Boskiej Miłości, obecnie całkowicie skorumpowanym przez diabła i jego sługi, [i prze-
kształconym] w miejsce ciemności i rozpaczy. Ja proszę was, Moje dzieci, uznajcie, że zapowiadany okres
ciemności będzie czasem dla dzieci Boga, aby celebrować i przygotować się na przyjście dobrych dzieł, które
Pan przygotował dla świata, aby doprowadzić do koniecznych zmian. Ale nie rozpaczajcie, ani zbytnio nie
zamartwiajcie się wydarzeniami, które mają nadejść! Tak, będą okresy ciemności i rozpaczy, i tak, przera-
żające wydarzenia nastąpią w momencie zmiany, ale ci, którzy czynią dzieło Boże i żyją w Jego Bożej Woli,
będą traktować te czasy ciemności jako wyzwanie, bo staniecie się mocni czyniąc dzieło Boże w czasach
najcięższych. Uznajcie, że nie ma sensu rozpaczać z powodu przyszłości ludzkości, bo przyszłość będzie
zdecydowanie czymś lepszym dla wszystkich dzieci Boga na ziemi, jak również dla dzieci Boga, które wró-
ciły do swojego duchowego domu na wyżynach niebieskich.
Czy nie widzisz, że sam fakt, że Ja jestem z tobą w czasie tej strasznej burzy jest refleksją, że Ja jestem tutaj
z wszystkimi Moimi dziećmi, aby trzymać was z daleka od złych dróg? Tak, będziecie się bali z powodu tych
wydarzeń, ale wydarzenia te są niezbędne, aby świat zmienił się na lepsze.
Nie bójcie się, Moje dzieci, bo Ja jestem z wami teraz i na zawsze, w roli, jaką Ojciec w Niebie przygoto-
wał dla Mnie, jako Swojego Syna w wielkim planie, jaki On przygotował dla wszystkich Swoich dzieci
przez całą wieczność. Tak jak ta straszliwa burza wokół ciebie wkrótce ustąpi, tak straszne sztormy, jakie
zstąpią na ludzkość również ustąpią, gdy ziemia zostanie oczyszczona ze strasznego gniewu diabła, który
sprawował sąd nad duszami dzieci Boga na ziemi dla zbyt wielu lat. Ojciec w Niebie wkrótce położy kres
wszystkim straszliwościom spowodowanym przez zło na świecie. Czy sama wiedza o tym, Mój synu, i dla
was wszystkich, Moi synowie i córki, nie prowadzi was do punktu, kiedy uznacie, że Ojciec w Niebie ma
zawsze plan dla Swoich dzieci, aby przyprowadzić je w Jego miłujące Ramiona, kiedy wszystkie zdarze-
nia, które mają nastąpić, już się dopełnią? Uznajcie więc, że Ojciec w Niebie, Syn i Odkupiciel, i Moja Nie-
bieska Matka wspólnie działają w podróży, mającej na celu przyprowadzenie wszystkich dzieci Boga dla ich
Niebieskiego Domu. Musicie to rozpoznać, przede wszystkim, aby przetrwać te czasy, które nadchodzą.
Mój synu, niech to burza będzie doświadczeniem dla ciebie, aby uznać, że nadchodzące czasy, będą wy-
pełnione wieloma burzami, i że musisz się umocnić na te czasy, które nadchodzą. Wszyscy wy, dzieci Boga,
musicie uznać, że w waszym własnym życiu, choć może nie doświadczyliście wielu trudności lub ograni-
czeń, musicie również przygotować się na straszliwe wydarzenia, które będą miały miejsce w przyszłości
świata. Zdarzenia te nie są planowane przez Ojca w Niebie, ale są to wydarzenia, które są niezbędne, aby
oczyścić wszystko z ciemności i ze zła na świecie, które zostało dokonane przez wroga wszystkiego, co jest
dobre we wszechświecie. Uznajcie, że czas diabła jest krótki i że we wszystkich tragicznych zdarzeniach,
które dzieją się na świecie, diabeł chwyta swoje ostatnie oddechy zła na świecie. Jego gniew jest doświad-
czany przez was wszystkich, którzy uznają, że jego czas przynoszenia plag na ludzkość jest krótki i już nie-
długo się skończy. Wiedząc, że jest to Boży plan dla diabła na tym świecie, czyż nie jest to już czas dla
ludzkości, aby uczcić koniec diabła na ziemi? Bo to jest tylko kwestią czasu, i jego czas jest tak krótki. Tak
więc, Moje dzieci, macie wiele do zrobienia dla Ojca w Niebie, aby przynieść Światło i Miłość Ojca do
wszystkich ludzi na ziemi. Przez waszą modlitwę i dobre uczynki w pomocy swoim braciom i siostrom
[przejść] przez te Ostatnie Czasy [End Times], wypełniając swoją rolę, jaką Ojciec w Niebie wyznaczył dla
was. Każdy z was, Moi bracia i siostry, macie bardzo szczególną misję zaplanowaną przez Ojca w Niebie,
aby asystować Mu w wyrzucaniu zła za świata, w którym żyjecie. Rozpoznajcie swoją rolę w planie Ojca.
Odłóżcie na bok swoje codzienne zajęcia na pewien okres czasu w przygotowaniu do wydarzeń, które
wkrótce nadejdą. Bądźcie przygotowani! Bo czasy teraz, w sposób oczywisty, przyspieszają wejście wszyst-
kich was w najtrudniejszy okres czasu dla całej ludzkości. Przejście [transition] będzie krótkie dla wielu z
was, którzy zdecydują się czynić dzieło Ojca na ziemi. Ale przejście będzie wydawać się długim i bolesnym
dla tych, którzy nie zdecydują się rozpoznać odpowiedzialności wobec Swojego Ojca w Niebie, oraz dla tych
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z was, którzy próbują nawet udawać, że On nie istnieje. Teraz jest dla was czas, aby podjąć decyzję, gdzie
stoicie. Tak jak Ja narysowałem linię na piasku, jest to czas dla wszystkich z was, Moje dzieci, aby naryso-
wać waszą linię na piasku. Czy jesteście z Waszym Ojcem w Niebie? Czy decydujecie się czynić Jego Wolę?
Są to pytania, na które będziecie musieli odpowiedzieć za siebie samych, kiedy wszystko zostanie powie-
dziane i zrobione. Idźcie w pokoju, Moi bracia w siostry i przygotujcie się na czasy, które nadchodzą!

Jezus z Nazaretu

Dzieci nie zniechęcajcie się tragicznymi przepowiedniami, o rozpaczy, przed którymi stoi ludzkość
Orędzie nr.161 z serii Ostrzeżenie. Poniedziałek, 8 sierpia 2011, godz. 19:45

Moja najukochańsza córko, minęło już kilka dni, od kiedy ostatni raz przemawiałem do ciebie. Było to po
to, by dać ci szanse wysłuchania porad Najwyższego Boga Mojego umiłowanego Ojca, by dopomóc ci zro-
zumieć rolę cierpienia w zbawianiu dusz.
Dni ubywa, i czas Ostrzeżenia przybliża się. Wszystko już jest gotowe na płomienie Mojej miłości, które
otoczą cały świat, jako jedno. Aniołowie w Niebie z radością oczekują tego dnia Chwały Mojego powrotu,
by dać człowiekowi ostatnią szansę na zaakceptowanie Mojego istnienia i Mojego Wiekuistego Ojca.
Dzieci nie zniechęcajcie się plotkami i opowiastkami o rozpaczy czekającej ludzkość. Zamiast tego patrz-
cie na Mnie i powierzcie Mi swoje obawy. Ponieważ ludzkość otrzyma bardzo wspaniały dar. Nie tylko, że
człowiek spotka Mnie twarzą w twarz, lecz również będą uszczęśliwieni z poznania i dojrzenia prawdy na
własne oczy.
Będzie to wspaniały dzień w historii, gdy nadzieja i miłość będzie okazana każdemu. Nawet najzatwar-
dzialsi grzesznicy upadną i będą wylewać łzy skruchy. Dzieci, to jest wspaniała wiadomość, ponieważ każdy
może zostać zbawiony, jeżeli tylko porzuci swoją pychę i samolubstwo. Wszyscy z własnej wolnej woli
muszą się zjednoczyć po to, by pozwolić Mi wejść do waszych serc tak, Bym mógł przeprowadzić was w
kierunku światła.
Dla wielu grzeszników w grzechu śmiertelnym światło to będzie palic ich oczy i dusze. Będzie to bolesne.
Jeżeli oni, chociaż mogliby opanować swoje przerażenie z powodu poznania, w jaki sposób Mnie zniewa-
żali, to staliby się mocniejsi i nawróciliby się.
Tak wiec dzieci Mojej armii mówię wam teraz. Cieszcie się, ponieważ wydarzenie to będzie nadzwyczaj-
nym w waszym życiu i wasza dotychczasowa miłość do Mnie i Mojego Wiekuistego Ojca napełni wasze
dusze. Ogrom miłości spenetruje nasze myśli ciało i dusze tak, że staniecie się odnowieni na duchu na wieki.
Módlcie się teraz za siebie nawzajem, ponieważ czasu już jest niewiele. Świat jest teraz przygotowywany
na Ostrzeżenie tak, aby wszystko było gotowe na Mój wielki dar.
Moje dzieci kontynuujcie swoje poświęcenie tego miesiąca na wybawianie dusz, ponieważ do końca sierp-
nia miliony dusz zostanie zbawionych poprzez wasz wysiłek.
Pamiętajcie dzieci, że jestem obecny w was, w każdym waszym dniu. Obserwując. Prowadzę. Kocham was
wszystkich. Pozostawajcie wierni Mojemu życzeniu by zbawiać torturowane dusze.

Jezus Chrystus

Zamieszki w świecie spowodowane brakiem miłości do Mnie
Orędzie nr.162 z serii Ostrzeżenie. Wtorek, 9 sierpia 2011, godz. 20:30

Moja Ukochana córko, przyszedł czas na zamieszki w świecie, gdzie człowiek powstanie przeciw człowie-
kowi, brat przeciwko bratu, bliźni przeciw bliźniemu tak, jak to było przepowiedziane. Te wydarzenia teraz
będą wybuchać jedno po drugim. Wiele państw tego doświadczy. Teraz w świecie jest dużo złości, rozcza-
rowań i strachu pośród Moich dzieci. Powiedz im, że te wydarzenia są wszczynane przez szatana a wyda-
rzenia przyszłości będą się nasilać przed Ostrzeżeniem.
Wszystko to Moja córko było przepowiedziane, jako jeden ze znaków, które ludzkość doświadczy podczas
2011 roku Oczyszczenia. Moje dzieci z przerażeniem staną się świadkami zła, jakie istnieje na świecie w
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duszach tych napędzanych czystą nienawiścią i złością jednych przeciw drugim. Moja córko nie będzie
zwycięzców w tej bitwie, która będzie w dalszym ciągu wrzeć. Wszystkie te okrucieństwa, które się wyda-
rzą są z ręki człowieka. Wszystko to jest z powodu braku miłości do Mnie i Mojego Wiekuistego Ojca tak,
że oni stali się dobrowolnymi zwolennikami szatana.
Moje dzieci módlcie się za tych, którzy będą cierpieć z powodu niepokojów w świecie. Ponieważ tylko
kilka państw uniknie tych wybuchów furii i zniszczeń. Ta wojna nienawiści będzie widziana w różnych kra-
jach i narodach. Wielu odczuje zamieszanie, terror i ból.
Dzieci proszę zaufajcie Bogu Mojemu Wiekuistemu Ojcu, bo tylko Jego ręka dopomoże powstrzymać te ka-
tastrofy. Bądźcie mocni, czujni i wierni Mnie waszemu Ukochanemu Zbawicielowi. Wszystko się poprawi,
gdy tylko dojdziecie do zrozumienia ważności miłości w waszym życiu zarówno zgody jak i troski do wa-
szych bliźnich. Modlitwa dopomoże zredukować skutki tych zamieszek.
Zapamiętajcie, że wojny, przemoc i morderstwa nie są od Boga. Są one wytworem szatana. Jego złość do-
szła do niespotykanego poziomu jego wściekłość dzierży władze pośród Moich dzieci poprzez penetracje
tych, którzy są słabego ducha i nie mają miłości w swoich sercach.

Słuchajcie Mnie teraz. Miłujcie się tak nawzajem, jak Ja was umiłowałem. Odrzucie teraz szatana, jego
sługi i jego marionetki. Módlcie się do Michała Archanioła, by strzegł wasze wspólnoty. Módlcie się do
Mnie o przewodnictwo. Módlcie się, by wezwać Duch Świętego, aby zstąpił na wasze kraje.

Wasz Miłosierny Zbawiciel
Jezus Chrystus

Obawa przed Ostrzeżeniem nie jest czymś, do czego zachęcam
Orędzie nr.163 z serii Ostrzeżenie. Środa, 10 sierpnia 2011, godz. 23:00

Moja droga, ukochana Córko, prędkość globalnych wydarzeń prowadzących do Ostrzeżenia, jak przepo-
wiedziane, w dalszym ciągu narasta. Moje dzieci, modlitwa jest niezbędna teraz, gdy Moi wyznawcy na
całym świecie, pełni łaski Ducha Świętego, formują Moją armię. Chociaż armia ta jest całkiem mała, tak że
wielu Moich wyznawców musi jeszcze zrozumieć, że teraz nawet każdy z nich odgrywa ważną rolę, wzroś-
nie i poprowadzi Moje dzieci do samego końca.
Wszystkie Moje dzieci muszą Mnie teraz wysłuchać. Wobec każdej zbrodni popełnionej w tych czasach
przez człowieka przeciw człowiekowi, w każdym przypadku musicie modlić się za sprawców. Konieczna
jest teraz modlitwa za grzeszników. Poprzez modlitwę możecie odwołać się do Ducha Świętego, aby przy-
niósł Boże Światło do tych biednych dusz. Wiele z nich jest tak ślepych na prawdę o Miłości Mojego Ojca,
że tułają się bez celu, wtłaczane z jednego kryzysu w drugi tak, że każdy kto wejdzie z nimi w kontakt od-
nosi obrażenia. Jeżeli więcej z was poprosi o Moje Miłosierdzie dla tych grzeszników, wpływ czynów złego
zostanie znacznie osłabiony. To jest sekret Moje dzieci, jak zmniejszyć nienawiść szatana, którą nadal wy-
pluwa jak ogień z paszczy smoka, próbując ogarnąć świat w swych nienawistnych oparach.
On, oszust, i jego demony są wszędzie. Ponieważ wiara Moich dzieci w skali globalnej jest tak słaba, złe
czyny szatana ścisnęły ludzkość jak w imadle, z którego trudno jest się jej wyzwolić. Gdyby Moje dzieci
na całym świecie uwierzyły w istnienie Boga Ojca Wszechmogącego, nie stałoby się tak. Wówczas uchwyt
szatana byłby słabszy, zwłaszcza jeśli Moje dzieci modliłyby się o pomoc i poprosiły o Miłosierdzie Mo-
jego Ojca.
Modlitwa jest teraz waszym pancerzem dzieci, pomiędzy chwilą obecną, a czasem Ostrzeżenia. Użyjcie
modlitwy dla ratowania dusz w ciemności. Po Ostrzeżeniu wasze modlitwy będą potrzebne, aby pomóc
Moim dzieciom zachować nabożeństwo do Mego Przedwiecznego Ojca, i do wielbienia Jego chwały.
Cierpliwość, codzienna cicha modlitwa, tworzenie grup modlitewnych, codzienne odmawianie Koronki do
Bożego Miłosierdzia, post i modlitwa Różańca Świętego do Mojej ukochanej Matki działają w połączeniu
jako doskonały sposób na ratowanie dusz.
Obawa przed Ostrzeżeniem nie jest czymś, do czego zachęcam. Módlcie się teraz za dusze własne i innych,
poprzez akt skruchy, przed waszym spotkaniem twarzą w twarz ze Mną, waszym ukochanym Zbawicielem.
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Uśmiecham się z radości i szczęścia, kiedy myślę o chwili, gdy ten wielki Dar Mojego Miłosierdzia objawi
się Moim dzieciom. Jest to powrót do domu, którego nie da się opisać. Tak będzie wtedy, gdy wasze serca
wypełnione zostaną Moją Bożą Miłością. Wasze dusze zostaną w końcu rozświetlone w przygotowaniu do
nowego Raju na ziemi. Kiedy będziecie w jedności ze Mną, przyniosę wam pocieszenie, którego do tej pory
brakowało w waszym życiu.
Dzieci, pamiętajcie o przyczynie, którą przekazuję teraz dla świata. Pragnę zapewnić, aby wszystkie Moje
dzieci zostały uratowane ze szponów szatana. Także ze względu na Moją głęboką niezmierzoną Miłość dla
każdego z was, muszę podać wam Moją rękę, dzięki czemu możecie dołączyć do Mnie w przygotowaniu
was na powrót do domu, waszego prawowitego domu.
Strach nie pochodzi ode Mnie. Kocham was dzieci. Przynoszę wam wspaniały Dar Mojej Miłości. Raduj-
cie się, uśmiechajcie i witajcie Mnie, gdy pojawi się znak na niebie. Unieście wasze ramiona i uwielbiajcie
Boga Ojca za umożliwienie Mi tej ostatniej szansy, aby was uratować.

Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus
Król Miłosierdzia

Módlcie się za tych, którzy nie widzą nic, poza materialnymi korzyściami
Orędzie nr.164 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w czwartek, 11 sierpia 2011

Moja droga, ukochana Córko, musisz wytrwać w tym cierpieniu, ponieważ ratujesz w ten sposób dusze.
Twoje cierpienie ujawnia teraz tortury, które znosiłem przez grzechy człowieka.
Zachłanność człowieka zwiększyła się teraz do tego stopnia, że moralność nie liczy się więcej w waszym
społeczeństwie. Grzech chciwości człowieka oznacza, że nie obchodzi go kto cierpi z jego ręki, tak długo,
jak jego żądze są zaspokojone. Mówię wam, że ci, którzy powodują cierpienie innych poprzez chciwość i
skąpstwo, nie umkną przed mym wzrokiem. Obserwuję i widzę. Jestem wstrząśnięty, gdy jestem świad-
kiem obrzydliwej drogi, którą człowiek zniżając się wybiera, w celu zdobycia bogactwa kosztem innych.
Oni, Moja Córko, zostaną pozbawieni dóbr materialnych, chyba że będą błagać o Moje miłosierdzie. Ich pie-
niądze będą bezwartościowe. Ludzie, którzy skłonni są torturować dusze, aby ukraść to, co prawnie należy
do ich braci i sióstr, pozostaną z niczym oprócz popiołów. Módlcie się za tych, którzy nie widzą nic, poza
materialnymi korzyściami, bo jeśli nie odwrócą się od tych złych czynów, zostaną odrzuceni i nie wejdą do
Królestwa Mojego Ojca.
Czyniąc na tym świecie zło innym, będziecie odrzuceni i wtrąceni do jaskini szatana. To, co może wyda-
wać się waszymi uzasadnionymi roszczeniami do bogactwa zdobytego kosztem innych, przyniesie wam
mękę na wieki.
Porzućcie teraz wasz oręż chciwości i obżarstwa. Szukajcie zbawienia, a jeśli tak uczynicie, pokój powróci
do społeczeństwa.

Wasz Zbawiciel
Król Sprawiedliwości
Jezus Chrystus

Moim wyznawcom dany został teraz Dar Wstawiennictwa
Orędzie nr.165 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w piątek, 12 sierpia 2011, godz. 23:45

Moja ukochana Córko, miłość Moich wyznawców wspiera Mnie. Płaczę łzami radości, gdy jestem świad-
kiem miłości tych Moich wyznawców, którzy otaczają i obejmują Ciebie swoją modlitwą.
Oni, Moja Córko, powołani zostali przez dar Ducha Świętego do głoszenia światu Mojego Najświętszego
Słowa poprzez te ważne orędzia.
Gdyby tylko te inne dusze, które podążają za Mną i wiedzą, że przekazuję za pomocą różnych wizjonerów,
otworzyły oczy i słuchały tego, co mam do powiedzenia, wówczas ich modlitwy przyniosłyby korzyść tym
biednym duszom, które muszą być przygotowane do Ostrzeżenia.
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Moja Miłość jaśnieje poprzez Moje wierne Dzieci na całym świecie. Światło Mojej Miłości, która poprzez
nie promieniuje, skutkuje właśnie teraz wieloma nawróceniami na świecie. Choć Moje Dzieci może nie są
tego świadome, w tym miesiącu, dzięki oddaniu Moich umiłowanych wyznawców, uratowanych zostało
miliony dusz. Moje drogie Dzieci podążyły za Moim poleceniem modlitwy i pobożności w sierpniu, mie-
siącu ratunku dusz. Powiedz Moim Dzieciom, że ich modlitwy i post wywołały wiele szczęścia we wrażli-
wym Sercu Mojego Ojca. Obfitość łask spływa teraz na te drogie uświęcone dusze, tak że posiadają one od
dzisiaj Dar Wstawiennictwa za dusze zagubione.
Tak pragnę trzymać każde z nich w Moich ramionach, blisko Mojego Świętego Serca, abym mógł im po-
kazać, jak bardzo je wszystkie kocham. Tak odważne, tak wierne i pomimo, od czasu do czasu grzesznego
błądzenia – tak dobre. Ich serca i dusze są teraz natchnione Moim współczuciem, a Duch Święty poprowa-
dzi Moją drogą armię do zwycięstwa, aby pomóc Mi ogarnąć więcej dusz.

Wasz ukochany, wierny Zbawiciel
Król Ludzkości
Jezus Chrystus

Bóg stworzył świat – żadna inna planeta nie może być zamieszkiwana przez człowieka
Orędzie nr.166 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w sobotę, 13 sierpnia 2011, godz. 17:00

Moja Córko, nawrócenie musi się teraz stać priorytetem dla Moich dzieci, gdy mówią innym o Moich orę-
dziach dla świata. Moje dzieci, nawet tylko jedna dusza dziennie przynosi mi wielką radość, kiedy inni za-
czynają otwierać swe oczy na Prawdę.
Moja ukochana Córko, gdy człowiek każdego dnia jest tak bardzo zajęty, ma w swoim życiu mało czasu na
modlitwę. Modlitwa, Moje dzieci, może oznaczać chwilę, godzinę, słowo lub jakikolwiek rodzaj komuni-
kacji ze Mną. Nie ma znaczenia, gdzie człowiek zwraca się do Mnie. Może być w domu, w ogrodzie, w sa-
mochodzie, w pracy, jak również w Moim kościele. Nie jest ważne gdzie mówicie do Mnie, chociaż
sprawiacie Mi więcej radości, kiedy rozmawiacie ze Mną w Moim Domu.
Wiele ludzi błędnie uważa, że nie mogę słyszeć ich myśli, czuć bólu, smutku i radości. Czy nie rozumieją,
że zostali stworzeni przez Mojego Wszechmogącego Ojca, Stworzyciela Wszystkich Rzeczy? On, który
wie wszystko, wzywa was wszystkich, abyście zatrzymali się tylko na jedną chwilę dnia. Poproście Mnie
o pomoc w celu wzmocnienia was. Wszystko o co proszę, to po prostu jedna chwila, ten cenny moment,
kiedy wołacie Mnie, aby umożliwić Mi poprzez moc Ducha Świętego wejście do waszej duszy. Nawet
tylko szept, gdy wołacie o Moją pomoc, będzie usłyszany. Jeśli nie zwracacie się do Mnie, nie mogę od-
powiedzieć, gdyż nigdy nie ingerowałbym w waszą wolną wolę.
Jestem jak ojciec patrzący na grupę bawiących się dzieci. Wszystkie zajęte, biegają, rozmawiają ze sobą, nie-
które śmieją się, a w innych przypadkach walczą między sobą. Większość dzieci reaguje na dorosłych, gdy
wzywane są o uwagę. Ale niektóre są uparte, odwracają się plecami i nie chcą zrobić tego, o co są proszone.
Niektóre dzieci są czułe. Niektóre nie. Kilka pokaże nawet w tak młodym wieku bezwzględną nienawiść.
Lecz kiedy patrzę na te Moje dzieci na świecie, widzę nienawiść, a nawet gorzej, kompletną obojętność
wobec Mojego istnienia, Jezusa Chrystusa, ich ukochanego Zbawiciela. Wielu nienawidzi nawet dźwięku
Mojego Imienia.
Dzieci, czasy, w których żyjecie widziały niesforną grupę Moich dzieci z małą dyscypliną, które wierzą, że
świat należy do nich, aby rządzić, kontrolować, wykorzystywać, a nawet szkodzić, tak jak im pasuje. Wobec
Ojca, Stworzyciela Wszystkich Rzeczy okazywane jest mało szacunku. Człowiek jest dzisiaj tak arogancki,
że wierzy, że wynurzył się z jeszcze wyższej hierarchii niż Mój Przedwieczny Ojciec. Więc nadal dąży, aby
dowiedzieć się więcej na temat swego pochodzenia, mimo że prawda jest dla niego tutaj, cały czas wi-
doczna. Tak dużo czasu marnowane jest więc na bezwartościowe zajęcia, bezwartościowe marzenia, wy-
twarzane przez umysły tych naukowców, których duma z własnej inteligencji – daru od Boga Ojca – oznacza,
że człowiek wierzy, że znajdzie nowe fakty dotyczące swego pochodzenia.
Dlaczego dzieci te nie zdają sobie sprawy, że dla człowieka stworzona została ziemia? Żadna inna planeta
nie może być zamieszkiwana przez człowieka, gdyż nie jest to częścią planu Mojego Ojca. Jak naiwny może
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być człowiek podczas próby wypełnienia duchowej pustki w swej duszy. Cały niezbędny pokarm i spełnienie
może być jego, jeśli usiądzie i zaakceptuje Prawdę. Prawdę o istnieniu Boga Ojca, Przedwiecznego Stwórcy
wszechświata.

Wasz ukochany Zbawiciel, Nauczyciel i Sprawiedliwy Sędzia
Jezus Chrystus

Cieszcie się chwalebnym życiem, które oczekuje was przez 1000 lat
Orędzie nr.167 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w niedzielę, 14 sierpnia 2011, godz. 14:25

Moja droga, ukochana Córko, nadal kontynuujesz obronę Mojego Słowa, chociaż w rzeczywistości nie jest
to konieczne.
Moje Słowo przeniknie serca wierzących jak miecz, gdy zastanowią się nad Moimi orędziami danymi dla
świata. Poznają Prawdę, gdy przeczytają Moje Słowo, gdyż Moje Boskie Światło wpłynie na nich w spo-
sób trudny do zignorowania. Wielu zapytuje i kontynuuje pytania tak samo, jak czynili to w czasach Noego.
Byli ostrzegani, ale nie chcieli słuchać. Blokowali głos Mojego Ojca, gdy słał przekazy przez Noego i in-
nych proroków. Tylko ci, którzy słuchali i posłuchali zostali uratowani.
Usłyszcie teraz Moje orędzia. Dzieci, otwórzcie wasze serca i pozwólcie Mojemu Słowu przemawiać do wa-
szych dusz. Ignorujcie w świecie to, co was rozprasza. Skoncentrujcie się tylko na Moim Głosie. W ten spo-
sób możecie uratować wasze dusze.
Ci, którzy nie chcą słuchać, ponieważ odwracają się plecami, z czasem przyjdą z głodnymi ustami, by po-
łykać Moje Najświętsze Słowo, po tym jak nastąpi Ostrzeżenie. Wówczas będziecie gotowi podążać pod
Moim przewodnictwem tak, że będę mógł właściwie kierować was w stronę nowego raju na ziemi, gdzie
przez 1000 lat chwalebne życie oczekuje was, wasze rodziny i waszych ukochanych. Żadne choroby. Żaden
brak żywności. Żadne zmartwienia. Tylko miłość w swej najczystszej postaci. Chwalebny byt, który jest wa-
szym prawowitym dziedzictwem.
Proszę, módlcie się teraz mocno o rozpoznanie, by zaakceptować Moje Święte Słowo, gdy jest wam, Dzieci,
prezentowane. Potraktujcie Je jako jeden z największych Darów w waszym życiu. Przyjmijcie Je swoim cia-
łem, umysłem i duszą, gdyż tylko wtedy znajdziecie prawdziwy pokój.

Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Pomóżcie Mi uratować wszystkich młodych ludzi – najbardziej narażonych w waszym społeczeństwie
Orędzie nr.168 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w poniedziałek, 15 sierpnia 2011

Moja droga, najmilsza Córko, w czasie gdy Mój Przedwieczny Ojciec, Najwyższy Bóg, przygotowuje świat
do przyszłych zmian, jest On obciążony troską o człowieka, który wciąż jest ślepy na prawdę o Jego ist-
nieniu.
Kiedy Mój Ojciec włącza się teraz w zmiany dla przygotowania Mojego powrotu na Ziemię widzi tyle
grzechów na świecie, że płacze z żalu wobec nieuchronności ostatecznej dla Niego utraty dusz. Modlitwa,
dla ratowania tych, którzy dziś jeszcze żyją na tym świecie, którzy dobrowolnie, z czystego uporu odwra-
cają się od Niego, choć akceptują i mają świadomość Jego istnienia, może pomóc ocalić ich dusze. Módl-
cie się nadal i dokonujcie osobistych wyrzeczeń dla tych dusz, Moja Córko, gdyż bez modlitwy należy
obawiać się o ich przyszłość.
Polegam na Moich wyznawcach, że będą się modlić za zagubione dusze. Czas, aby przekonać ślepych do
wiary, aby otworzyć ich oczy na Prawdę o istnieniu Boga Ojca, jest teraz krótki.
Połączcie swe ręce Moje Dzieci Światła tak, aby wasz krąg miłości i oddania dla Mnie był wystarczająco
silny, aby przyciągnąć te dusze, które nie wierzą lub nie akceptują Mojego istnienia i Mojego umiłowanego
Ojca. Nie przerywajcie tego łańcucha wiary, kiedy możecie osiągnąć ratunek dla waszych braci i sióstr, któ-
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rzy nie podążają już drogą do Prawdy Życia Wiecznego. Ponieważ są oni osłabieni przynętą ziemskich
zajęć, będą potrzebować mocnego przewodnictwa, aby im pomóc.
Nie naciskajcie na tych, którzy nie wierzą w Boga. Nakłaniajcie ich łagodnie, opowiedzcie im o Moim
Ukrzyżowaniu i jak Mój Przedwieczny Ojciec złożył Najwyższą Ofiarę, aby uratować Swoje Dzieci, dając
im dar łaski Zbawienia przez przebaczenie grzechów.
Mój Ojciec wzywa teraz wszystkich, którzy czytają te orędzia po raz pierwszy: każdy przekaz musicie od-
czytywać wnikliwie. Następnie módlcie się do Ducha Świętego o łaskę, byście mogli zobaczyć, że wiado-
mości te są boskiego pochodzenia. Otwórzcie swoje serca, aby odebrać Moje Słowo. Poczujcie Mnie w
swojej duszy prosząc następująco:

„Jezu, jeśli jest to prawdą, napełnij proszę moją duszę znakiem Twojej miłości, abym mógł uznać Cię
tym, kim Jesteś. Nie pozwól mi być oszukanym kłamstwami. Zamiast tego okaż mi Twoje Miłosier-
dzie przez otwarcie mych oczu na Prawdę i drogę do Twojego Nowego Raju na ziemi “.

Pamiętajcie Dzieci, przychodzę do świata komunikując się z wami w ten sposób, tylko ze względu na Moją
głęboką, czułą miłość. Nie, aby was zaszokować, wywołać wrażenie, kontrowersje lub debaty. Dzieje się tak,
aby pomóc uratować wszystkie dusze, a zwłaszcza młodego pokolenia, które nie ma żadnego zaintereso-
wania dla religii, tak zajęte jest swoim życiem, w którym Bóg ma niewiele miejsca. Mam nadzieję, że mó-
wiąc do nich w języku, który rozumieją, zwrócę ich uwagę na rozwijające się wydarzenia. Są jednymi z
najbardziej narażonych w społeczeństwie, Dzieci. Jest niezmiernie istotne, abym dotarł do nich tak szybko,
jak to możliwe.
Moje Dzieci, zgromadźcie się teraz ze Mną, aby uratować wszystkich młodych ludzi w dzisiejszym świe-
cie. Pomóżcie Mi przyjąć ich do Mojego Królestwa, aby ani jedna cenna dusza nie była dla Mnie utracona.

Wasz ukochany Zbawiciel całej ludzkości
Jezus Chrystus

Jak prosić Mnie o pomoc w rozwiązaniu waszych zmartwień
Orędzie nr.169 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w środę, 17 sierpnia 2011, godz. 23:00

Moja droga, ukochana Córko, łaski wylane na ciebie były ci dane, aby wzmocnić cię w tej pracy przez ob-
darzenie cię dodatkowym zaufaniem.
Dzieci, zaufanie do Mnie jest bardzo ważne. Tak, gdy czuję waszą miłość do Mnie, przynosi to wiele rado-
ści Mojemu Świętemu Sercu. Jednak tylko wtedy, gdy naprawdę Mi zaufacie i porzucicie wszystkie swoje
obawy, przekazując je Mnie. Wówczas mogę się wami zaopiekować tak, abyście mogli poczuć sens praw-
dziwego pokoju.
Tak wiele Moich Dzieci modli się w specjalnych intencjach. Słucham każdego z was. Ale kiedy modlicie
się do Mnie o coś bardzo dla was ważnego, musicie pozbyć się swoich obaw. Strach nie pochodzi ode
Mnie. Podrzucany jest wam przez szatana jako metoda dręczenia was. Nie rozumiecie tego? Jeżeli oba-
wiacie się czegoś, co jak czujecie, posiada wpływ na wasze życie, to im bardziej się boicie, tym bardziej pro-
blem narasta.
Dopiero, kiedy się zatrzymacie i powiecie do Mnie:

„Jezu, z zaufaniem oddaję w Twoje ręce wszystkie moje obawy w tej sprawie, tak, że problem ten jest
teraz Twój, do rozwiązania według Twojej Najświętszej Woli”

wasz umysł może być spokojny. To jest, co mam na myśli, Dzieci, mówiąc: zaufanie.
Zaufanie do Mnie oznacza, że okazujecie całkowite zawierzenie. Zawierzenie Mi. Umarłem za wasze grze-
chy – każdy z was jest dziś pełen życia, nawet w tym wieku. Dlaczego nie mielibyście Mi zaufać?
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Kocham was jak nikt inny na tej ziemi. Nikt nie będzie lub nie może kochać was, tak jak Ja. Pamiętajcie o
tym zawsze.
Idźcie teraz w miłości i pokoju. Jestem z wami rano, w południe i wieczorem, i czekam na wasze wołanie.

Wasz ukochany Przyjaciel i Zbawiciel
Król Miłosierdzia
Jezus Chrystus

Wielki Ucisk łagodzony jest przez modlitwę
Orędzie nr.170 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w czwartek, 18 sierpnia 2011, godz. 20:45

Moja Córko, ci Moi wyznawcy, którzy są biegli w sprawach Pisma Świętego, mają skłonność, by dać się
ponieść emocjom swej ludzkiej interpretacji tak, że lekcja, którą głosiłem, abyście się wzajemnie miłowali,
jest tak łatwo zapominana. Abyście się wzajemnie miłowali. Czcili ojca i matkę swoją. Czcili Stwórcę, Boga
Ojca, i żyli tak, jak wam powiedziałem – w miłości i bojaźni wobec Mojego Ojca.
Tak wielu uczonych, pochłoniętych swoimi analizami Mojej Nauki zapomina o jednej rzeczy, a mianowi-
cie – kiedy znowu przyjdę, aby sądzić. Nigdy, ani przez chwilę nie biorą pod uwagę, że czas ten może się
zdarzyć w ich własnym życiu, a nie w odległej przyszłości. Dlaczego więc poszukują i nadal kontynuują po-
szukiwanie dalszych znaczeń w Piśmie Świętym, jeżeli prawda jest taka prosta. Dlaczego nie pamiętają, że
miłość jest wszystkim, o co proszę? Miłość do Mnie, waszego Zbawiciela. Miłość do Boga Ojca i wasza
wzajemna miłość?
Tym intelektualnym ekspertom, którzy głoszą, że są w stanie przeanalizować Moje nauki, a następnie idąc
dalej, usiłują przewidzieć datę Mojego powtórnego przyjścia, mówię: Jeśli próbujecie założyć, że jesteście
w stanie dostrzec rok Mojego powrotu, to niestety jesteście w błędzie. Data ta nie będzie podana nikomu,
ani nawet aniołom w Niebie lub Mojej ukochanej Matce. Ale to mogę ujawnić. Ucisk zaczął się jakiś czas
temu. Wielki Ucisk rozpocznie się pod koniec 2012 roku. Ten straszny okres łagodzony jest przez mod-
litwy Moich drogich, ukochanych wyznawców. Będzie również złagodzony poprzez dokonane nawrócenia
po tym, jak nastąpi Ostrzeżenie. Wydarzenie to jest dobrą wiadomością, Moje Dzieci. Pomoże wyelimino-
wać zniewolenie człowieka przez złego.

Religijni eksperci okazują odrażającą arogancję
Niestety, wielu zignoruje Mój apel o przygotowanie się, gdyż tak są pochłonięci tzw. intelektualną religijną
debatą, bazującą na ludzkim pojmowaniu. Prześcigają się, by udowodnić innym, że on lub ona, są bardziej
biegli w wiedzy. Eksperci ci okazują arogancję, którą uważam za odrażającą. Nie są lepsi, niż byli fary-
zeusze. Ich ignorancja blokuje prawdę, kiedy prezentowana jest bezpośrednio przed ich oczami.

Moje Słowo ignorowane jest przez Moje wyświęcone sługi
Moje Słowo trafia na głuche uszy. Moje Słowo jest ignorowane przez Moje wyświęcone sługi, gdy w tym
momencie w historii próbuję się z nimi skomunikować. Jednak po Ostrzeżeniu nie będzie dla nich żadnego
usprawiedliwienia, by nie powstać i nie słuchać moich poleceń. Wówczas trzymać będą wyciągnięte ręce
błagając Mnie, by poprowadzić ich przez Wielki Ucisk. Wtedy, gdy proroctwa te zostaną odsłonięte dla
tych, którzy wątpią w Moje Słowo przekazane za pomocą tej wizjonerki, wzywam ich do podjęcia Mojego
Świętego Kielicha: pijcie z niego i walczcie, aby ratować dusze.

Apeluję do wszystkich, w tym samozwańczych ekspertów biblijnych, by usiedli w pokorze i zadali sobie to
pytanie: Dlaczego miałbym zachęcać zwykłych wiernych do uwikłania się w spór o Mój powrót na ziemię?
Liczy się teraz tylko to, że przyjdę. Bądźcie zawsze przygotowani. Nigdy nie osądzajcie innych w Moim
Imieniu. Poszukujcie za wszelką cenę daru pokory, gdyż to będzie wasz paszport do nieba.

Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus
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Co powoduje, że młodzi ludzie tak się Mnie wstydzą?
Orędzie nr.171 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w piątek, 19 sierpnia 2011, godz. 23:00

Moja droga, ukochana Córko, Moja Miłość do młodych ludzi, szczególnie do młodzieży i rozpoczynających
etap dorosłości, jest bardzo głęboka. Tak jak ich rodzice odczuwam miłość, szczęście, troskę i czasem gniew
w czasie, gdy widzę ich dorastanie. Ach, jak Mi to łamie Serce, kiedy słyszę jak mówią, że nie wierzą w
Boga, Mojego Przedwiecznego Ojca. One, Moje małe Dzieci, są pod takim wpływem, że wypierają się Go,
aby zapewnić, że pasują do swych przyjaciół i nie różnią się od nich.
Jest faktem, że dla młodej osoby nie jest już łatwo przyznawać się do miłości do Mnie, nawet wówczas, gdy
osoba ta rzeczywiście akceptuje Moją egzystencję. Przyznanie takie może doprowadzić do zakłopotania, je-
żeli wiara we Mnie, Jezusa Chrystusa lub Mojego Przedwiecznego Ojca, zostanie zlekceważona na korzyść
wiary w tzw. „wyższy byt”. Co powoduje, że młodzi ludzie tak się Mnie wstydzą? Dlaczego uważają,
że muszą dopasować się do świata bez duchowości lub bez troski o dusze?

Muzyka i sztuki mają wielki wpływ na te cenne, małe dusze, którym przemilczano prawdę o Niebie i Piekle.
Dla nich, podobnie jak dla Moich pozostałych Dzieci, które uporczywie unikają Mnie, Mojej Nauki lub ja-
kiejkolwiek wzmianki o egzystencji Mojego Przedwiecznego Ojca, jest równie prawdopodobne, że zagu-
bią się na tym pustkowiu.
Rodzice, wzywam was, abyście powiedzieli swoim dzieciom prawdę o ich egzystencji na tej ziemi. Skąd
pochodzą, oraz o losie, który czeka je po życiu. Waszym zadaniem jest, pomóc im otworzyć serca dla Mojej
Miłości. Przyprowadźcie je do Mnie delikatnie, ale użyjcie każdego możliwego sposobu, aby pomóc przy
tym uratować ich dusze. Uczyńcie to z miłości do nich. Być może z biegiem lat porzuciliście swe obo-
wiązki, ale teraz nadszedł czas na zadośćuczynienie. Możecie im pomóc przez modlitwę za ich dusze Ko-
ronką do Bożego Miłosierdzia. Lepiej jest, jeśli w tym życiu z własnej woli przyjdą do Mnie z otwartymi
ramionami.
Młodym ludziom mówię: jeżeli wierzycie we Mnie, nie obawiajcie się otwarcie przyznać do tego. Nie wy-
pierajcie się Mnie, gdyż Ja jestem waszą liną ratunkową, a beze Mnie nie ma życia. Kiedy inni zobaczą, jak
silna jest wasza wiara, staną się bardziej skłonni, by otworzyć wobec Mnie swoje serca. Wymaga to z wa-
szej strony wiele odwagi, ale łaski, które otrzymacie ode Mnie zdecydowanie przeważą nad waszą obawą.

Gdy tylko opowiecie ludziom, że Ja naprawdę istnieję, gdy tylko okażecie im wasz szacunek, miłość i przy-
ciągniecie ich do siebie, zyskacie ich respekt, ponieważ mówicie o Mnie. Może wydawać się to dziwne, jed-
nym tchem mówić o Mnie, a następnie o rzeczach tego świata, ale staniecie się silniejsi w waszej wierze,
jeśli tak uczynicie. Doświadczycie w waszych sercach nie tylko wielkiej miłości do Mnie, ale także uratu-
jecie dusze waszych przyjaciół.

Wykorzystajcie Internet, aby rozprzestrzeniać Moje orędzia. Rozmawiajcie o Mnie. Nie ma znaczenia, kto
was wyśmiewa, gdyż jeśli tak robicie, to na skutek nawrócenia, które będzie tego efektem, wielu, wielu
młodych ludzi na całym świecie osiągnie życie wieczne.

Idźcie teraz w drogę, Moja droga, młoda armio. Jest to teraz czas dla was, by nabrać odwagi dla rozgłasza-
nia Moich przekazów, które dane zostały tej generacji na świecie dla przypomnienia kim Jestem, dlaczego
ratuję was przed głębinami piekła i dlaczego wyciągam teraz rękę, aby was jeszcze raz uratować.

Jest to czas dla Mnie, by podać wam Moją rękę i trzymać w Mojej – wasze ręce.

Kocham was.

Wasz ukochany Zbawiciel i Przyjaciel

Jezus Chrystus
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Pieniądze i ich nadmiar demoralizują duszę
Orędzie nr.172 z serii Ostrzeżenie. Niedziela, 21 sierpnia 2011, godz. 23:00

Moja droga, ukochana Córko, odwiedzam cię dziś wieczorem, gdy świat zaczyna wybuchać w ciągłej prze-
mocy, gdy naród po narodzie bombarduje się nawzajem w poszukiwaniu władzy i sławy. Módlcie się za te
wszystkie dusze, które zginą podczas tej przemocy, aby mogły znaleźć łaskę w Królestwie Mojego Ojca.
Moja Córko, świat będzie podlegał teraz zapowiedzianym zmianom dla oczyszczenia, aby człowiek mógł
stać się godny Mojej Obietnicy. Nadal będzie możliwe pozbawianie ludzi rzeczy materialnych przez te
chciwe osoby, które odpowiedzialne są za ich nagły upadek. Gdy procesy te nasilą się, dzieci uwolnią się
od kajdan, które wiążą je z pustymi obietnicami szatana. On, który uwodzi bogatych, obiecując im jeszcze
więcej, będzie teraz kontynuował obsceniczny pokaz demonstracyjnej wulgarności widocznej dla całego
świata. Zrobi to tak, że Moje dzieci nie tylko będą zazdrościć sławnym i bogatym, ale zrobią wszystko, aby
ich naśladować. Wciągając Moje dzieci w to gniazdo, gdzie oznaki znacznego majątku wydawać się będą
ważnym celem, do którego należy dążyć, uda mu się odciągnąć je od prawdy.
Bez niczego i nagie, przyodzieję was dzieci znowu, tylko tym razem będzie to płaszcz, zbroja służąca do
ochrony przed niegodziwością złych ludzi. Tak opancerzeni będziecie gotowi do ponownego wejścia do
świata, z innym poglądem na życie. Życie, gdzie jako pierwszy wasz cel liczyć się będzie miłość do bliź-
niego. Kiedy okażecie sobie wzajemną miłość, udowodnicie waszą prawdziwą miłość do Mnie.
Fasada dobrobytu i bogactw, do których ma dostęp niewiele Moich dzieci na świecie, jest tylko tym – fa-
sadą. Bowiem za nią nie ma treści. Wyszydzani, będziecie poszukiwali podobnego dobrobytu, a oszust bę-
dzie was przekonywał, że musicie dążyć do wielkich bogactw i sławy. Prawda jest taka, że gdy będziecie
zajęci pogonią za pustymi i bezsensownymi pragnieniami, zignorujecie wasze obowiązki wobec Mnie.
Nigdy nie dopuście, aby pokazywanie bogactwa i sława uwiodły was dzieci; wiedzcie, że pieniądze i ich nad-
miar demoralizują duszę. Ci, którzy mają tyle pieniędzy, że jest mało prawdopodobne, by kiedykolwiek
byli w stanie wydać je w tym życiu, muszą dać je tym nieszczęsnym ludziom, którzy mają niewiele do je-
dzenia. Zróbcie to, a wówczas możecie uratować wasze dusze. Jeśli jesteście nienasyceni nadmiaru, chociaż
już macie dość, aby wykarmić i ubrać cały naród, wówczas będziecie głodować. Pokarmem życia jest wasza
pokorna akceptacja, że wzajemna miłość jest tym, czego was uczyłem. Miłość bliźniego oznacza troskę o
tych, którzy nie mają nic.
Obudźcie się i zaakceptujcie prawdę, zanim będzie dla was za późno. Jest dużo trudniej dla osób z ogrom-
nym materialnym bogactwem znaleźć łaskę u Mojego Ojca, jeżeli nie podzielą się z innymi. Pamiętajcie o
tym. Ci, którzy mają mało i którzy zazdroszczą tym, co wydają się mieć wszelkie materialne wygody, i któ-
rych życzyliby też dla siebie, muszą być ostrożni. Jest tylko jedna rezydencja, do której powinniście pró-
bować uzyskać dostęp i jest to dom, który czeka na was w Nowym Raju na ziemi. Klucz otrzymają tylko
pokorni w sercu, umyśle i duszy.

Wasz ukochany Zbawiciel, Jezus Chrystus

Zło przedstawiane jest jako dobro, podczas gdy dobro przedstawiane jest jako zło.
Orędzie nr.173 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w poniedziałek, 22 sierpia 2011, godz. 20:10

Kiedy człowiek stawia pod znakiem zapytania swą wiarę, musi się zastanowić. Jeśli ma wątpliwości, musi
poprosić Mnie, abym otworzył jego oczy. Jeśli sądzi, że trudno jest mu się modlić, musi poprosić Mnie,
abym otworzył jego usta. Ale jeśli nie chce słuchać prawdy, wtedy potrzebuje modlitwy innych.
Moje dzieci, Jestem głęboko zaniepokojony sposobem, w jaki zło przedstawiane jest jako dobro, a dobro
przedstawiane jest jako zło. Wszystko w waszym świecie jest zamienione miejscami. Ci z was, bez głę-
bokiego nabożeństwa do Mnie, nie staną się wcale mądrzejsi.
Obecnie dokonywane są na świecie w waszym imieniu działania na wszystkich szczeblach władzy, kościoła
i państwa, a wy jesteście tego nieświadomi.
Wprowadzane są złe prawa i przedstawione ludzkości, jakby były w jej najlepszym interesie. Obejmuje
to nowe rygory, medycynę, pomoc zagraniczną, szczepienia oraz głoszenie nowych doktryn religij-
nych i innych. Nigdy nie było tak wiele zamieszania wśród Moich dzieci.
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Na powierzchni wszystko jest postrzegane, jakby było pod kontrolą i w porządku, i w pewnym sensie tak
jest. Ale w rzeczywistości jedyny porządek jaki istnieje, pochodzi z ręki tych, którzy ukryci w zaciszu swo-
ich nikczemnych knowań za zamkniętymi drzwiami, kontrolują wydarzenia na świecie.
Dzieci, nie dajcie się oszukać. Musicie zwrócić się do Mnie o pomoc, aby podłe wydarzenia zaplanowane
przez skryte globalne siły mogły być osłabione. Waszą jedyną drogą do prawdziwej wolności jest oży-
wienie waszej wiary we Mnie. Stanie się to wkrótce, Moje drogie dzieci, kiedy zaprezentuję Siebie wobec
świata podczas Ostrzeżenia, które jest coraz bliżej i bliżej.
Wzywam was do modlitwy za tych, którzy mają wzrok, ale są ślepi na Moje Święte Słowo. Módlcie się
za tych, którzy nie ustają w przekręcaniu Moich Nauk i za Moje wyświęcone sługi, które przez tchórzostwo
poddają się żądaniom stawianym im przez rządy.
Teraz jest tylko jeden Władca, który kieruje przyszłością i jest to Mój Przedwieczny Ojciec, Bóg
Stwórca, Stworzyciel Wszystkiego. Jemu okazujcie wierność ponad wszystko, a znajdziecie solidne
oparcie podczas wędrówki naprzód, na drodze prawdy.

Wasz ukochany Zbawiciel, Jezus Chrystus

Żaden grzech nie jest tak poważny, żeby nie mógł być wybaczony
Orędzie nr.174 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano wtorek, 23 sierpia 2011, godz.23:45

Moja Córko, zaczynasz teraz rozumieć prawdę o cierpieniu. Kiedy proszę wybrane dusze o cierpienie, cier-
pią tak, jak Ja podczas Mojej tortury w czasie Mojego ukrzyżowania. Tak jak Moja śmierć odkupiła czło-
wieka z grzechu, tak też wasze cierpienie może uratować człowieka od wiecznego potępienia. Oferując
dobrowolnie wasze cierpienie, możecie złożyć ofiarę tak, że ludzkim duszom okazane zostanie Boże Miło-
sierdzie.
Gdybym poprosił o to więcej dusz, mogłyby okazać obawę i odmówić. Jednak wiele dusz, które nie są
świadome, że również one są duszami wybranymi, cierpi. Wiele Moich dzieci może zapytać, dlaczego
niektórzy ludzie cierpią, a inni nie? Moją odpowiedzią jest, że wybieram ten rodzaj serca, które okazuje
pokorę w życiu, tych, którzy przedkładają potrzeby innych nad swoje własne. Dusza miłosiernego serca
przejmuje rolę cierpienia dla Mnie. To jest dar ode Mnie. Może się nie wydawać prezentem, ale gdy otrzy-
macie ten dar, ratujecie codziennie tysiące dusz w Moim imieniu.
Chcę teraz poprosić Moich wyznawców, aby uczynili jedną ofiarę na dobę, zbliżoną do cierpienia, aby
pomóc Mi ratować dusze znajdujące się w grzechu śmiertelnym, w momencie śmierci podczas Ostrzeżenia.
Poproście Mnie proszę o ten dar. Tych, pokornego serca, będę również prosić, aby dokonali jednego oso-
bistego poświęcenia dla Mojej Chwały. Tych, którzy czują, że może nie potrafią tego zrobić, pobłogosławię
wtedy szczególnymi łaskami, bo wiem, że wasza istniejąca miłość do Mnie, i wasze modlitwy, ratują już
dusze waszych braci i sióstr.
Moje dzieci, wiedzcie, że Moja armia wyznawców rośnie codziennie z powodu tych przekazów. Wkrótce
urośnie do armii wielomilionowej. Wołam tylko tych, którzy są wystarczająco odważni, by podjąć Moje
wyzwanie. Odwaga rodzi się z miłości. Interpretacja odwagi jednego człowieka różni się od drugiego, więc
po prostu proszę was, abyście powiedzieli światu o Mojej miłości. Przypomnijcie prawdę zawartą w Piś-
mie Świętym. Powiedzcie, że wracam, by zaoferować wkrótce Wielki Dar Mojego Miłosierdzia, bo
gdybym tak samo wkrótce przyszedł sądzić wasz świat, niebo byłoby opustoszałe, tak powszechny
jest dziś grzech.
Rozprzestrzeniajcie Moje dobre wiadomości. Przypominajcie innym, że gdy czują do kogoś miłość, praw-
dziwą czystą miłość, nawet jeśli jest to tylko przelotne spojrzenie lub dobry uczynek, są świadkami, że Jes-
tem wtedy obecny.
Powiedzcie im, że bez miłości uschną i staną się niczym.
Powiedzcie im, że gdy widzę ich bez dóbr doczesnych, są jak nadzy w Moich oczach. Widzę tylko ich dobro
i zło w duszy.
Tym biednym, przestraszonym duszom, wstydzącym się swego stylu życia powiedzcie, że Jestem wyrozu-
miały, dla wszystkich miłosierny i powitam ich z otwartymi i pełnymi miłości ramionami. Wszystko, co
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muszą zrobić, to pójść w Moim kierunku i poprosić Mnie, aby im pomóc. Nigdy nie zamknę się na błaga-
nia grzeszników, nieważne jak ciemne są ich grzechy. Wybaczę tym wszystkim, którzy są naprawdę pełni
skruchy za wcześniej popełnione przewinienia.
Ich serca staną się lżejsze, a Moja miłość przyniesie z powrotem Światło do ich życia. Dzieci, przyjdę znowu
w chwale, nie aby was przerazić, ale aby przynieść wam Moje dary, te same dary odmówione wam przez
dzieła szatana.
Przybywajcie. Pochylcie wasze głowy. Odłóżcie na bok wstyd i poproście Mnie teraz o wybaczenie. Nic
Mnie nie zszokuje, dzieci. Żaden grzech nie jest tak poważny, żeby nie mógł być przez Mnie wybaczony,
jeśli okazany zostanie prawdziwy żal. Nie zwlekajcie. Szukajcie ratunku teraz, zanim będzie za późno.

Wasz kochający Jezus Chrystus
Zbawiciel ludzkości

Wołajcie do Mnie
Orędzie do G. Lomax 24.08.2011

Naprawdę powiadam wam, że czasy na Ziemi stały się bardziej bolesne i wkrótce więcej nadejdzie.
Ponieważ ludzie Ziemi poznają, że jestem potężnym Bogiem sprawiedliwości przy końcu czasów.

Wołajcie – wołajcie do Mnie za waszymi dziećmi i bliskimi póki jeszcze jest czas!
Wołajcie za waszymi narodami, abym mógł ich dotknąć i sprowadzić nawrócenie!
Wołajcie za waszymi duszami – módlcie się o to, byście byli zaliczeni godnymi uciec przed tym, co nad-
chodzi, ponieważ horror [tego co nadchodzi] naprawdę będzie wielki.

Wielu umrze z głodu, również w krajach gdzie głód jest rzadkością.
Wielu umrze w plagach. Wielu umrze na próżno starając się ocalić ziemski dobytek. Wielu umrze walcząc.

Musicie teraz stale szukać Mojej twarzy
Orędzie dla G. Lomax 25.08.2011

Wróg teraz przyspiesza i zwiększa swoje ataki na ludzi Ziemi. Tylko najbardziej spostrzegawczy nie padną
ofiarą jego spisków i sztuczek w tym czasie.
Moi ludzie, podczas gdy prawdą jest, że dałem wam moc nad wszelką mocą wroga, nie dorównujecie jego
inteligencji ani oszukaństwu i musicie teraz stale szukać Mojej twarzy i modlić się, by nie zostać złapanym
w jego sidła, jeśli macie przetrwać. Ponieważ on widzi znaki czasów i ma plan zniszczenia każdego z was.

W nadchodzących miesiącach wiele zmieni się w waszym świecie. Kiedy nadchodzi sprawiedliwość, nigdy
nie jest to łatwa rzecz do oglądania.
Wiedzcie, że patrząc na tych wszystkich zabranych, jeszcze więcej pozostaje tych, którzy wciąż mogą być
ocaleni i na tym musicie skupić waszą uwagę.
Nie wolno wam skupiać uwagi na zniszczeniu, kiedy go widzicie, ale módlcie się i wyglądajcie Mojego
bliskiego powrotu i wstawiajcie się za zagubionymi wśród was. W ten sposób uzyskacie miłosierdzie dla
siebie modląc się za innych.
To co nadchodzi musi przyjść i było przepowiedziane dawno temu. Jednak będzie to trudne do oglądania.
Wiedzcie, że jestem z wami Moje dzieci, Moja miłość otacza was w każdym czasie a Moi aniołowie cho-
dzą wśród was. Posłałem ich do prowadzenia was, pomocy wam i do zebrania żniwa.
Wołajcie do Mnie za narodami. Miłosierdzie nadal może być okazane niektórym, którzy jeszcze nie otwarli
na Mnie swoich serc.
Przerażające widoki wkrótce nadejdą na Ziemię, ale nie wolno wam się bać, Moje dzieci, bo nie będziecie
mogli usłyszeć Mojego głosu, który was prowadzi. Wiele już się zmienia i nadal będzie się zmieniać.
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Wszystko co może być wstrząśnięte zostanie wstrząśnięte przed Moimi ostatecznymi sądami. Za każdym
razem gdy ogarnia was strach, biegnijcie do swojego miejsca modlitwy i szukajcie Mojej twarzy a otoczę
was Moją miłością i pocieszę was.

Przygotujcie się Moje dzieci, ponieważ przyjdę niebawem.

Klimatyczny chaos doświadczy teraz wiele krajów. Mój Ojciec jest rozgniewany
Orędzie nr.175 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w czwartek, 25 sierpia 2011, godz. 20:00

Moja Najmilsza, zaapeluj do wszystkich Moich wojowników modlitwy, aby modlili się za innych, w tym
niewierzących oraz tych uwikłanych w przemoc i nienawiść. Wędrują, starając desperacko się znaleźć mi-
łość i pokój w swym życiu, i uważają to za niemożliwe. Musicie modlić się za nich mocno, ponieważ bez
waszych modlitw zanurzą się w ognie piekielne. Nie wolno do tego dopuścić. Jeśli tylko będą mogli być za-
chęceni do uczynienia kroku w Moim kierunku i będą gotowi, aby wysłuchać Mojego Słowa, dane im będą
łaski tak, że będę mógł wziąć ich w Moje ramiona.
Moja Córko, świat musi teraz poświęcić Mi swoją uwagę. Wkrótce będziecie świadkami serii trzęsień
ziemi i powodzi. Poprzez klimatyczne katastrofy chaos doświadczy wiele krajów. Są to kary zrzucone na
ludzkość przez Mojego Ojca. Moja Córko, grzech będzie ukarany i te kraje, które są winne propago-
wania aborcji, nie unikną ręki Mojego Ojca, gdy ona opadnie. Modlitwa zapobiegła wielu takim aktom
kary, jednak ludzie kontynuują grzeszenie i obrażają Mojego Ojca podłymi i oburzającymi działaniami czło-
wieka przeciwko człowiekowi, w tym przeciwko niewinnym dzieciom w łonach matek.
Wzywam was teraz do modlitwy za Moje dzieci w krajach, które nie unikną kary. Mój Ojciec jest rozgnie-
wany. Nie będzie już dłużej bezczynnie patrzył, jak człowiek niszczy ludzkość. Ziemia zapadłaby się, jeśli
człowiek nie zostałby powstrzymany. On, Mój Umiłowany Ojciec, aż do Ostrzeżenia powstrzyma wiele z
tej kary. Później, pomimo nawróceń ludzi, które nastąpią, człowiek ciągle będzie kontynuował powracanie
do grzechu. Wymierzone kary są po to, aby pokazać człowiekowi jak surowy może być Mój Ojciec. On
kocha wszystkie Swoje dzieci, ale On stworzył ten świat i człowiekowi po prostu nie zostanie dozwolone,
aby go zniszczył.

Moje dzieci, módlcie się teraz za wszystkich waszych braci i siostry.

Jezus Chrystus

Orędzie do duchowieństwa – nie pozwólcie na zastraszenie was przez świeckie społeczeństwa
Orędzie nr.176 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w sobotę, 27 sierpia 2011

Moja Córko, jeśli tylko więcej księży i członków Chrześcijańskiego Kościoła otworzyłoby swe umysły i za-
akceptowało fakt, że teraz Ja mówię do świata przez te przekazy, to lżej byłoby Mojemu Sercu.
To Moi pobożni wyznawcy są tymi, którzy trzymają świecę światła, gdy idą naprzód by rozprzestrzeniać
Moje ostrzeżenia dla świata, aby zachęcić Moje dzieci do rehabilitacji w Moich oczach.
Ach, jak zasmuca Mnie, gdy widzę jak zamknięte są umysły tych wyświęconych sług, którzy uważają, że
przekazują Moje Słowo, Moje Nauki dla świata. Łamią Moje Serce, tak bardzo zatwardziałe stały się ich
własne serca.

Moje Nauki ukazują fakt, że boskie objawienia mają miejsce i miały miejsce od początku istnienia czasu.
Czy oni myślą, że Moja Matka lub Ja nie komunikowalibyśmy się z Moimi dziećmi na przestrzeni wie-
ków? Są szczęśliwi zwracając uwagę na słowa świętych z przeszłości, długo po tym, jak ich przekazy po-
dane zostały do świata. Ale dzisiaj tak nie jest. Różnica obecnie jest taka, że nie zostanie przyznany im czas
umożliwiający im przeanalizowanie tych orędzi po Wydarzeniu. Ponieważ jak już wiecie, więcej czasu nie
będzie.
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Wzywam was, Moi wyświęceni słudzy, i Mojego pobożnego Wikariusza, do czytania teraz Moich Słów
wobec ludzkości. Nigdy dotąd nie potrzebowaliście Mojej interwencji w światowych wydarzeniach, tak jak
potrzebujecie teraz. Pamiętajcie, że powstałem z martwych i obiecałem, że wrócę. Jak jesteście teraz przy-
gotowani? Jak często przypominaliście Moim dzieciom, że muszą zrehabilitować się w Moich oczach? Jak
często skłonni jesteście wysłuchać grzechów Moich dzieci, gdy jesteście tak zajęci? Czas nie został prze-
znaczony na wysłuchiwanie spowiedzi. Zawiedliście Mnie Moi wyświęceni słudzy i dlatego urażacie Mnie
bardzo. Odmawianie Moim dzieciom prawa do Sakramentów jest niewybaczalne. Obudźcie się i postępuj-
cie zgodnie z Moimi instrukcjami. Czyńcie waszą powinność wobec Moich dzieci tak, jak obiecaliście Mi
przez wasze Święte Ślubowanie. Proszę, nie odwracajcie się od Moich Nauk.
Wiara, a zwłaszcza wiara Moich ukochanych wyświęconych sług znacznie osłabła. Jest to spowodowane
przez przekleństwo szatana, który chodził pośród was od jakiegoś czasu, siejąc spustoszenie wewnątrz i na
zewnątrz Mojego Kościoła. Pamiętajcie o tym Moi wyświęceni słudzy. To jest szatan, który działa. Nigdy
nie możecie ulec jego dręczeniu, gdyż to was odciągnie od waszych obowiązków wobec Mnie.
Słuchajcie Mnie teraz. Przestrzegajcie Moich ostrzeżeń i przygotowujcie Moje stado tak, aby teraz mogło
szukać ratunku za swoje grzechy. Spowodujcie, aby Mój Kościół kontynuował walkę o prawdę Moich Nauk
i nie pozwólcie zastraszyć się przez świeckie społeczeństwa, by wepchnięci w kąt ukrywać się ze strachu.
Bo jeśli to zrobicie, ulegać będziecie pokusom złego, którego kłamstwa zniszczyły już znaczną część Mo-
jego Kościoła.
Jesteście Moją liną ratunkową Moi wyświęceni słudzy i potrzebuję was teraz do pomocy Mi w ratowaniu
Moich drogich dzieci, gdy napotykają udręki odwracające ich umysły od prawdy Mojej Nauki i Istnienia Mo-
jego Przedwiecznego Ojca.
Wzywam was teraz do usłuchania Mnie, gdy was zawołam.

Wasz ukochany Nauczyciel

Jezus Chrystus

Wiele dusz zginie w piekle z powodu grzechu pornografii
Orędzie nr.177 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w niedzielę, 28 sierpia 2011, godz.17:00

Moja droga, ukochana Córko, usłuchajcie Mojego Najświętszego Słowa, gdy ostrzegam ludzkość o pilnej
konieczności błagania Mojego Ojca, o przebaczenie waszych grzechów.
Czasu jest mało, gdyż Ostrzeżenie jest teraz tuż przed wami. Nigdy nie odkładajcie na jutro tego, co musi-
cie zrobić dzisiaj. Zanim poprosicie o wybaczenie win, niezbędny jest żal za grzechy, bo bez prawdziwej
skruchy nie będzie to miało sensu.
Widzę tak wiele poczerniałych dusz w waszym świecie, Moja córko. Istnieje tak mało światła i bylibyście
zszokowani będąc świadkami głębi w jaką spadł człowiek. Tak wiele milionów Moich dzieci wtłaczanych
jest codziennie w otchłań grzesznej korupcji, z której nie są w stanie się wydostać, chyba, że będziecie
się za nich modlić. Ślepe na prawdę, nawet jeśliby miały teraz pokazane Moje Światło, odwracałyby się i
ukrywały przede Mną. Módlcie się za nie.

Te Moje dzieci, które winne są nienawistnego grzechu cieszy fakt, że ich złe zachowanie oklaskiwane jest
jak rozrywkowy efekt. Pornografia sączy się do tak wielu domów na całym świecie poprzez kanały te-
lewizyjne, które przedstawiają złe okrucieństwa jako nieszkodliwe, wesołe zabawy. Te same kanały,
które wzbraniają się wymówić Moje Imię. Również przemoc jest gloryfikowana, nie tylko w telewizji, ale
też w grach, co czyni ją tak akceptowalną, że akt przemocy ludzie uważają teraz za rzeczą naturalną.
Demony szatana, w momencie ich wejścia do dusz, manifestują się w organizmie człowieka tak, że ich dzia-
łania stają się wyraźnie widoczne dla Moich wyznawców, wzdrygających się z przerażenia wobec tego,
czego są świadkami. Ludzkie ciało, w którym roi się od szatańskich demonów, zachowywać się będzie
groteskowo. Jego ruchy będą zniekształcone i będzie emulować szatańskie wiadomości wymuszane przez
złego, aby uwieść podobnie myślących, słabych ludzi. Słabe dusze, bez miłości do Boga, zostaną do nich
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przyciągnięte i ostatecznie będą ich naśladować, tak że i one, również przez sposób zachowania się, będą
czcić szatana i wszystko co za nim stoi.
Dzieci, czy nie możecie zobaczyć, jak działa szatan? Moi wyznawcy, musicie powiedzieć tym, którzy nie
rozumieją, jak on pracuje w pornograficznym interesie. Jest tak, gdyż szatan ma na celu zniszczenie dusz i
wessanie uczestniczących w wieczny ogień. Winni dewiacyjnych seksualnych zachowań i ci, którzy afi-
szują swe ciała w obsceniczny, niemoralny sposób, będą cierpieć przez wieczność rozdzierający ból.
Dzieci, pomóżcie je teraz uratować, gdyż nie mają pojęcia, jak brzydzi Mnie ich niemoralna nieczystość.
Pokrywa je ciemność. Przynieście je do Mnie tak, aby Moje Światło mogło je objąć i uratować od ognia pie-
kielnego.
Grzechy ciała są dla Mnie odrażające. Tak wiele dusz ginie w piekle z powodu grzechu pornografii i aktów
seksualnych dewiacji. Uświadomcie im, jaki będzie ich los, jeśli nie okażą skruchy.

Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Ci, którzy dzięki wizjonerom głoszą Moje Prawdziwe Słowo, będą wyśmiewani
Orędzie nr.178 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w niedzielę, 28 sierpia 2011, godz. 23:00

Moja droga, ukochana Córko, szatan i jego demony próbują cię teraz dręczyć. Musisz uświadomić sobie ten
fakt, ale pozostać obojętna. Nie odpowiadaj, ani nie angażuj się, gdyż w przypadku odpowiedzi dajesz złemu
więcej przewagi nad tobą. Ignoruj jego zaczepki i trzymaj Moją rękę, gdyż Ja stoję obok ciebie, aby za-
bezpieczyć się przed takimi krzywdami.
Powiedz Moim wyznawcom, że gdy wzięli Mój kielich i wyruszyli, aby szerzyć Prawdę Mojego Powrotu
na ziemię, także oni będą cierpieć. Będą obrażani, wyśmiewani i wyszydzani, gdy będą mówić w Moim
Imieniu. Powiedz im, że kiedy tak się stanie, znikną jakiekolwiek wątpliwości, które mogli mieć w odnie-
sieniu do tych przekazów. Moje dzieci, zawsze rozumiejcie, że ci, którzy dzięki prawdziwym wizjonerom
głoszą Moje Prawdziwe Słowo, będą cierpieć szyderstwa, tak jak cierpi wybrana dusza, której rolą jest
przekazywanie Mojego boskiego orędzia dla świata. Wy, Moja armio, nie będziecie się w tym różnić. To bę-
dzie dla was trudna lekcja do przyjęcia. Wiedzcie, że zawsze będziecie cierpieć w tym życiu, gdy idzie-
cie ze Mną. Wiedzcie też, że tylko wtedy poznacie, że nosicie Mój Krzyż. Tylko wtedy będzie uprawnieni
do głoszenia Mojego Słowa. Dla żadnego proroka, ani żadnego Mojego apostoła, droga ta nie była łatwa.
Musicie się modlić o siłę dla przetrwania tych prób, które aż do ostateczności testować będą waszą
wiarę.
Gdy trzymacie Mój Krzyż, aby Mi ulżyć, zostaniecie obciążeni ciężarami. Jeśli zaufacie Mi całkowicie i złą-
czycie swoje ramiona z Moimi, podtrzymam was, dając wam energię potrzebną w tej podróży. Podróż tak
wypełnioną cierniami, że wasze stopy mogą krwawić, ale wasza wiara będzie tak silna, że nie będziecie w
stanie przeżywać waszego życia bez Mojej Czystej Miłości.
Wy, Moje ukochane dzieci, jesteście Moją drogocenną armią. Pewnego dnia staniecie w chwalebnym cu-
dzie na drogach w Niebie, gdzie aniołowie będą śpiewać na cześć pracy, którą wykonaliście dla Mnie,
w życiu na ziemi. Wynagrodzę wszystkich Moich pobożnych wyznawców za ich wierność i niezachwianą
miłość do Mnie. Błogosławione jesteście Moje wybrane dusze, którym dany został dar widzenia prawdy,
podczas gdy inni po prostu się odwracali.
Pamiętajcie, że obecnie dawany jest wam dar Ducha Świętego, a w rezultacie nie będziecie w stanie się
Mnie wyprzeć. Droga ta będzie jednak pełna kamieni, które mogą zranić wasze stopy, pełna głazów, o które
możecie się potknąć, i tych, którzy staną zuchwale, aby zablokować waszą drogę przez znęcanie się i groźby,
mające was skłonić do powrotu drogą, którą przyszliście.
Podnieście rękę w łagodnym pouczeniu i powiedzcie:

Nigdy nie wyprę się ścieżki Pana, ani też nigdy nie zaprzeczę istnieniu Jezusa Chrystusa, którego ludz-
kość próbowała zabić nie tylko podczas Jego cierpienia na krzyżu, ale także później. Jestem w Jedności z
Jezusem Chrystusem. Mówię w Jego Imieniu. Idę z Nim. On podnosi mnie tak, abym także ja, na mój
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skromny sposób, mógł pomóc otworzyć twoje serce dla Czystej Miłości, którą On posiada w Swoim Sercu
dla was i dla ciebie samego.

Moja droga armio, powstańcie teraz, kiedy prowadzę was wzdłuż wyboistej, ale boskiej drogi do Nowego
Raju na Ziemi, który na was oczekuje. Zapewnijcie proszę, abyście zabrali ze sobą jak najwięcej Moich
dzieci wędrując po tej drodze tak, abyśmy mogli zjednoczyć się jak jedna Rodzina.

Wasz kochający Jezus

Moi Ludzie Muszą Kontrolować Swoje Usta
Orędzie do G. Lomax 29.08.2011

Moi ludzie muszą kontrolować swoje usta i odrzucać używanie ich dla złych celów, ponieważ wiele zła
nadchodzi na Ziemię i ci, którzy tak nie czynią, zginą.

Pragnę, aby wasze usta oddawały mi cześć i chwałę, Moi ludzie, nie krytykujcie, nie potępiajcie i nie prze-
klinajcie się wzajemnie.
Nie jest Moim pragnieniem, abyście byli donosicielami zadającymi rany innym, jednak wielu Moich ludzi
nadal grzeszy wiedząc co Moje Święte Słowo mówi o tym.
Czy nie wiece, że siejecie złe ziarno plotki w wasze własne życie, Moje dzieci?
Czy nie wiecie, że bardzo Mi się to nie podoba i nie przeoczę waszych grzechów?
Czy nie wiecie, że obchodzi Mnie, kiedy używacie waszych języków do zadawania ran Moim innym dzie-
ciom?

Nie jestem beztroskim ojcem, który nie widzi, kiedy to robicie.
Myślicie, że wasze słowa nic dla Mnie nie znaczą, ale znaczą bardzo dużo.
Nie sprawia Mi przyjemności ignorowanie Mojego Słowa w ten sposób.

Bóg Ojciec: „Moja ręka spadnie z siłą na narody, które legalizują aborcję”
Orędzie nr.179 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano w poniedziałek, 29 sierpia 2011

Przychodzę w Imię Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Jam Jest Alfa i Omega, Bóg Najwyższy. Chcę dać to
orędzie Moim Dzieciom na całym świecie.
Dzięki mocy modlitwy Moja ręka powstrzymywana jest od ukarania człowieka za grzechy, które popełnia.
Zrzucę surowe kary, jeśli człowiek nie odwróci się od grzechu zabójstwa i aborcji. Moje dzieci, już wi-
działyście Mój gniew poprzez trzęsienia ziemi, powodzie, tsunami i inne ekologiczne zaburzenia. Dzieci,
muszę was karcić, gdyż nie możecie uniknąć kary za wasze przestępstwa przeciwko bliźnim.
Grzechy aborcji zostaną ukarane, gdy Moja ręka spadnie z siłą na te narody, które przyzwalają na coś
tak odrażającego. Nie zostanie wam dozwolone mordowanie Moich bezradnych Stworzeń, a jeśli wasze
rządy nadal miałyby uchwalać ustawy zezwalające na tą tchórzliwą praktykę, zobaczycie Mój gniew scho-
dzący z taką mocą, że błagać będziecie o łaskę życia. Mimo to nigdy nie zatrzymujecie się, by pomyśleć,
zabierając życie nienarodzonym.
Morderstwa nie będą dłużej przeze Mnie tolerowane. Zostaniecie powstrzymani i to już wkrótce. Módl-
cie się za dusze tych bezbronnych istot i proście o wybaczenie. Nie akceptujcie takich ustaw, uchwalo-
nych przez wasze rządy prowadzone przez barbarzyńców, którzy nie mają szacunku dla życia.

Moja kara na kraje winne legalizacji aborcji zetrze narody. Wasze kraje podzielą się na małe części i
zapadną się w ocean. Wasze podłe kliniki i szpitale, gdzie przeprowadzacie te praktyki zostaną zamknięte,
a winni wśród was zostaną wrzuceni do ognia piekielnego za swoje potworne zbrodnie.
Przychodzę, aby dać wam teraz to ostrzeżenie. Nigdy nie akceptujcie aborcji. Zaprotestujcie w waszych
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krajach i walczcie, aby zapobiec kontynuacji tego globalnego ludobójstwa. Jeśli wasze rządy nadal narzu-
cać będą swe akty horroru wobec Moich Stworzeń, otrzymają potężną reprymendę.

Zważcie, że jest to teraz jedno z Moich najpilniejszych ostrzeżeń dla rodzaju ludzkiego. Jeśli zabieracie
życie Moich nienarodzonych, Ja wezmę wasze. Dzieci, módlcie się mocno za wiarę wszystkich Moich
dzieci, które nadal ignorują nauki dawane wam od samego początku czasu.

Bóg Ojciec

Wybierzcie ludzi, których znacie i przyjdźcie przed tron Mojego Ojca, aby ich uratować
Orędzie nr.180 z serii Ostrzeżenie. Otrzymano we wtorek, 30 sierpia 2011, godz.14:30

Moja droga, ukochana Córko, Moje serce pulsuje smutkiem, gdy patrzę na Moje drogie dzieci, które są obo-
jętne na oczekujące ich zmiany.
Kocham je tak bardzo, że płaczę z głębokim żalem, gdy widzę je tułające się w poszukiwaniu Mnie, ale nie-
zdolne, aby tego dokonać. Wiedzą, że istnieje brakujące ogniwo w ich życiu, ale nie mogą zidentyfiko-
wać, co nim jest. Tym ogniwem jest Miłość. Ja Jestem Miłością. Jestem tym, czego szukają, ale nie
wiedzą, gdzie szukać. Jednak Ja stoję tam i czekam, czekam cierpliwie na nich, aby zwrócili się do Mnie.
Moja córko, tak wiele czasu jest marnowane. Moje dzieci zaglądają do wszystkich niewłaściwych miejsc,
w poszukiwaniu szczęścia i pokoju, których potrzebują. Ale nie będą w stanie ich odszukać, chyba, że za-
akceptują, że znalezienie możliwe będzie tylko przez pokorę.
Zanim Moje dzieci uświadomią sobie, że nie mogą istnieć bez Miłości do Mojego Ojca, Najwyższego
Boga, umrą puste miłości i pokoju w swych sercach. Jestem zmęczony Moja córko. Jeśliby tylko ci,
którzy wyrzekli się Mnie, zwrócili się do Mnie. Gdyby tylko zatrzymali się w ich dążeniu do władzy, pie-
niędzy i chwały, do ziemskich dóbr, wtedy poznaliby Prawdę.

Potrzebuję was wszystkich Moi wyznawcy, trwających w modlitwie za te ślepe, zagubione dusze. Nigdy nie
poddawajcie się, gdyż wasze modlitwy w tym tygodniu zostaną wniesione przed tron Mojego Ojca. Proszę
módlcie się następująco:
Najwyższy Boże, przychodzę przed Twój tron w tym tygodniu, by wstawić się za duszami moich braci i
sióstr, którzy odmawiają uznania Twojego Istnienia. Usilnie błagam, aby wypełnić je łaskami tak, by otwo-
rzyły swe serca dla wysłuchania Najświętszego Słowa.

Proszę, wybierzcie te znane wam dusze, które nie chcą znać Boga Ojca i umieśćcie ich imiona przed Moim
Ojcem. Wasz dar modlitwy zostanie nagrodzony ich ratunkiem. Idźcie teraz Moja armio i przygotowujcie
się do następnego etapu w tej duchowej walce przeciwko złemu.

Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus
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