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Najważniejsze Orędzia dla świata na koniec czasów  
przygotowujące na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa

Wystrzegajcie się takich 
nagle zapowiedzianych  
globalnych szczepień,  

bo one was zabiją
Ich nikczemne plany obejmują także  
nowe ogólnoświatowe szczepienia,  

które na całym świecie wywołają chorobę
niedziela, 17 czerwca 2012 r., godz. 20.15

Moja szczerze umiłowana córko, plany grup masońskich przejęcia walut 
światowych są coraz bliżej wypełnienia. Ich nikczemne plany obejmują 
także nowe ogólnoświatowe szczepienia, które na całym świecie wywoła 
chorobę, powodującą cierpienia na niespotykaną dotąd skalę. Wystrze-
gajcie się takich nagle zapowiedzianych ogólnoświatowych szczepień, 
bo one was zabiją. 

Ich złe plany zaszokowałyby wszystkie te niewinne dusze, które nie 
mają pojęcia, jak są oni potężni. Powodowani żądzą władzy, bogactwa 
i pragnieniem bycia jak bogowie we wszystkim, co czynią, uważają, że są 
niezwyciężeni. Kontrolują banki, rządy i są odpowiedzialni za rozpęta-
nie terroru na Bliskim Wschodzie. Kontrolują znaczącą część świato-
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wych środków masowego przekazu, a prawda o ich niegodziwości kryje 
się za tak zwanymi organizacjami humanitarnymi. 

Niestety, bardzo niewiele dzieci Bożych wie o ich planach. Wiedzcie, że 
Ręka Mojego Ojca opadnie tak nagle i szybko na te narody, które chronią 
takich złych przywódców. Zostaną one uderzone przez tsunami i trzęsie-
nia ziemi takich rozmiarów, że zostaną zgładzone. Ci, którzy wierzą, że 
są tak potężni, zobaczą ogień spadający z nieba tuż przed Moim Powtór-
nym Przyjściem. Morza staną się jeziorami ognia i trudno będzie się ukryć 
tym nikczemnym duszom, które odrzucą Mój Kielich, przed dosięgającą 
je Ręką kary. Opierając się do końca, będą walczyć z Moim Ojcem Przed-
wiecznym i Mocami Niebios. Ci stojący po stronie antychrysta, należący 
do grup, z których on się wywodzi, zrozumieją błąd swojego postępowa-
nia, kiedy będzie dla nich za późno. 

Wielu z tych grup, wliczając w to szefów banków, rządy, przywódców 
wielkich firm, wszystkich wzajemnie ze sobą powiązanych i wspólnie 
pracujących nad tym, aby uczynić biednymi zwykłych ludzi, nawróci się 
po Ostrzeżeniu. A więc jest to dobre. Czas, kiedy oddzielę te dusze, które 
Mnie kochają, od tych, którzy są po stronie złego, nie jest odległy. Ostrze-
gam was. Będzie tylko tyle czasu, aby się nawrócić. Dusze, które najbar-
dziej potrzebują Mojego Miłosierdzia, należą do tych nikczemnych grup, 
które nie mają szacunku dla Bożych Praw. 

Musicie się modlić, aby dostrzegli prawdę. Musicie się modlić, aby prze-
stali powodować niedolę poprzez straszliwe prawa, które zamierzają wpro-
wadzić. Musicie się modlić o powstrzymanie ludobójstwa, które planują, 
gorszego od tego, którego Hitler dokonał podczas drugiej wojny świa-
towej. Ta grupa, najliczniejsza od swojego powstania w średniowieczu, to 
armia szatana. Będzie im przewodził antychryst. Od dziesięcioleci plano-
wali przejęcie kontroli nad bankami. Od piętnastu lat planują wprowa-
dzenie znamienia bestii – chipa. I każdy mężczyzna, i każda kobieta będą 
zmuszani do wszczepienia go w ciało, aby uzyskać dostęp do żywności. 

Teraz, gdy nadszedł czas, aby ujawnili swoją nową światową walutę, 
wiedzcie, że modlitwa, wiele modlitwy, może w dużym stopniu pomóc 
ograniczyć ich plan. 

Oto modlitwa, aby oddalić jedną światową kontrolę. Modlitwa Krucja-
ty 61 Oddal Jedną Światową Kontrolę: 

„O drogi Ojcze Niebieski, wspominając Ukrzyżowanie Twojego Syna 
umiłowanego, Jezusa Chrystusa, błagam Cię, abyś chronił nas, Twoje dzie-
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ci, przed ukrzyżowaniem planowanym przez antychrysta i jego zwolenni-
ków, by zgładzić Twoje dzieci. Udziel nam Łask, których potrzebujemy, by 
odrzucić znamię bestii, i udziel nam pomocy, której potrzebujemy, by wal-
czyć ze złem na świecie, rozpowszechnianym przez tych, którzy podążają 
drogą szatana. Błagamy Cię, drogi Ojcze, byś w tych strasznych czasach 
chronił wszystkie Twoje dzieci i uczynił nas wystarczająco silnymi, byśmy 
powstali i głosili Twoje święte Słowo w każdym czasie. Amen”.

Moja córko, jestem zasmucony, że muszę ujawnić te rzeczy. Moi 
wyznawcy muszą rozumieć, co się dzieje. Ci, którzy nie wierzą w te Orę-
dzia, pozbędą się wątpliwości, gdy antychryst się pojawi, jak to przepowie-
działem. 

Musicie na całym świecie łączyć się w modlitwie w grupach. Im wię-
cej będzie Moich wyznawców, którzy to uczynią, tym silniejsza będzie 
Obecność Ducha Świętego i tym słabsza stanie się wtedy armia szatana. 

Postarajcie się nie lękać, bo z takimi prześladowaniami potraficie się 
zmierzyć bez lęku. Jeśli się dobrze przygotujecie, przestrzegając Moich 
wskazań i trwając na codziennej modlitwie, ten czas będzie krótki. Zawsze 
Mi ufajcie. 

Pamiętajcie, Ja umarłem za wasze grzechy. Dlatego tylko to jest słusz-
ne – abyście pozwolili Mi prowadzić was w tym czasie ku Nowemu Króle-
stwu na ziemi. Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę was prowadzić. Pamiętajcie, 
że beze Mnie jesteście niczym. 

Wasz Jezus

Zło jest przedstawiane jako coś, co jest dobre, 
podczas gdy dobro jest przedstawiane jako zło

poniedziałek, 22 sierpnia 2011 r., godz. 20.10
Kiedy człowiek stawia swoją wiarę pod znakiem zapytania, musi się zasta-
nowić. Jeśli ma wątpliwości, musi poprosić Mnie, abym otworzył mu oczy. 
Jeśli sądzi, że jest mu trudno się modlić, musi poprosić Mnie, abym otwo-
rzył mu usta. Ale jeśli nie chce słuchać prawdy, to potrzebuje modlitwy 
innych.

Moje dzieci, jestem głęboko zaniepokojony sposobem, w jaki zło jest 
przedstawiane jako coś, co jest dobre, podczas gdy dobro jest przedsta-
wiane jako zło. Wszystko w waszym świecie jest do góry nogami. Ci z was, 
którzy nie posiadają głębokiego nabożeństwa do Mnie, nie staną się wcale 
mądrzejsi.
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Obecnie na świecie przeprowadza się w waszym imieniu działania na 
wszystkich szczeblach rządów, Kościoła i państwa, a wy jesteście tego nie-
świadomi. Wprowadzane są złe prawa i przedstawiane ludzkości tak, jak-
by były w jej najlepszym interesie. Obejmuje to nowe reżimy, medycynę, 
pomoc zagraniczną, szczepienia oraz głoszenie nowych religii i innych 
doktryn. Nigdy wśród Moich dzieci nie było tak wiele zamieszania.

Na powierzchni wszystko jest postrzegane, jakby było pod kontrolą i 
w porządku, i w pewnym sensie tak jest. Ale jedyny prawdziwy porządek, 
jaki istnieje, pochodzi z ręki tych, którzy kontrolują wydarzenia na świecie 
ukryci za zamkniętymi drzwiami w zaciszu, a sami postępują nikczemnie.

Nie dajcie się oszukać, dzieci. Musicie zwrócić się do Mnie o pomoc, 
aby te niegodziwe wydarzenia zaplanowane przez ukryte światowe potę-
gi mogły być osłabione. Waszą jedyną drogą do prawdziwej wolności jest 
ożywienie waszej wiary we Mnie. A to się wkrótce stanie, Moje drogie 
dzieci, kiedy przedstawię Siebie wobec świata podczas Ostrzeżenia, które 
jest coraz bliżej.

Przynaglam was do modlitwy za tych, którzy mają dobry wzrok, ale są 
ślepi na Moje święte Słowo. Módlcie się za tych, którzy nie ustają w prze-
inaczaniu Mojego Nauczania, i za Moje wyświęcone sługi, którzy przez 
tchórzostwo ulegają żądaniom stawianym im przez rządy.

Teraz jest tylko jeden władca, który kieruje przyszłością, a jest to Mój 
Ojciec Przedwieczny, Bóg Stworzyciel i Twórca wszystkiego. Jemu okazuj-
cie wierność ponad wszystko, a znajdziecie solidne oparcie, gdy będziecie 
szli naprzód drogą Prawdy.

Wasz umiłowany Zbawiciel, Jezus Chrystus

Globalny plan zmniejszenia populacji świata 
i obalenia przywódców na świecie

piątek, 26 listopada 2010 r., godz. 3.00
Moja umiłowana córko, wkrótce będziesz prowadzona przez kierowni-
ka duchowego. Ale pamiętaj, wielu Moich wyznawców jest wezwanych 
przeze Mnie, choć nie wszyscy przyjmują. Nie mogę, jak wiesz, ingerować 
w wolną wolę, Dar dla ludzkości. To nie ma znaczenia. Ważne jest teraz, by 
kontynuować to pilne Dzieło, aby Moje dzieci słuchały i zostały zbawione.

Znaki
Nie miej złudzeń, szykuje się zmiana i niedługo będzie tak wiele znaków, że 
będzie niewielu ludzie na tej ziemi, którzy ich nie dostrzegą. Znaki, o któ-



KsiegaPrawdy.pl  •  JezusD oLudzkosc i .p l  •  Par uz ja . info 5

rych mówię, są tymi, które są dawane poprzez Moich wizjonerów w objawie-
niach Mojej umiłowanej Matki Najświętszej w Europie. Wielu ludzi, którzy 
otwierają swoje umysły i uwalniają swoje spętane dusze, zrozumie, że ten 
Przekaz pochodzi z Niebios. Kiedy Moje dzieci ujrzą cudowne znaki, któ-
re będą widoczne w związku ze słońcem, będą wtedy znać Prawdę. Zigno-
ruj pogardę, naśmiewanie się i nienawiść, które będą okazywane, gdy ludzie 
będą czytać treść tego rękopisu. To samo spotkało Moich Apostołów, którzy 
dzięki Darowi Ducha Świętego dokonali swojego Dzieła. Ty także, Moja cór-
ko, otrzymujesz ten Dar. Nigdy go nie odrzucaj ani nie wątp w niego. Jest on 
realny i ty to teraz wiesz. Twoje wątpliwości zaczęły w końcu słabnąć. Tak jak 
ci powiedziałem, ześlę ci pomoc. Oczywistość tej obietnicy zaczyna się teraz 
ukazywać. Dam ci także informacje o przyszłych wydarzeniach, które musisz 
ujawnić wszystkim, włączając w to niewierzących. Jakie to ma znaczenie, jeśli 
na początku nie uwierzą, skoro gdy te wydarzenia zaczną się spełniać, nie 
będą mieli innego wyjścia, jak tylko uznać prawdę.

Plan przygotowania wojny
Istnieje podstępny plan, realizowany przez światowe siły, by przygotować 
wojnę – zamiarem jest zmniejszenie światowej populacji. Módl się, módl 
się teraz, aby przyczynić się do zmniejszenia się poziomu szkód, jakie ci źli 
ludzie chcą spowodować na ziemi. Ich niemądra wierność wobec zwodzi-
ciela skutkuje w tym, że poprzez szatańskie moce, które otrzymują pod jego 
wpływem, są zdeterminowani, aby za wszelką cenę wypełnić to zadanie.

Plany odsunięcia papieża Benedykta
Podjęte są także plany przejęcia kościołów i różnych wyznań, łącznie 
z Watykanem. Mój papież, Mój umiłowany Benedykt, jest otoczony przez 
tych, którzy planują jego upadek. Inni światowi przywódcy, nieświado-
mi sił stojących za nimi, ukrytych w ich własnych szeregach, też mają 
być namierzeni, z możliwością ich odsunięcia. Moje dzieci, obudźcie się 
i walczcie. To jest bardzo realna wojna, niepodobna do żadnej wojny, któ-
rą widziano na ziemi. To jest wojna o was, o każde z Moich dzieci. Wy 
jesteście celem. Problem jest w tym, że nie widzicie przeciwnika. Tchórze 
w sercu, nie mają odwagi się ujawnić.

Potajemne spotkania
Mając obsesję na punkcie siebie samych, spotykają się potajemnie wewnątrz 
waszej własnej społeczności i są rozrzuceni po wszystkich pozycjach spo-
łecznych. Znajdziecie ich nie tylko na korytarzach waszych rządów, ale 
także w waszym wymiarze sprawiedliwości, w siłach policji, świecie biz-
nesu, systemie edukacji i wojsku. Nigdy nie pozwólcie tym ludziom dykto-
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wać wam, jak macie się modlić. Obserwujcie, jak będą próbować kierować 
waszym życiem i zacznijcie się teraz przygotowywać na to, co was czeka.

Ostrzeżenie przed ogólnoświatowymi szczepieniami
Po pierwsze, módlcie się w grupach. Módlcie się za tych ludzi, którzy są 
zagorzałymi wspomożycielami szatana. Modlitwa pomoże wam zapobiec 
niektórym z tych katastrof. Strzeżcie się tych okropności, które będą chcieli 
narzucić poprzez szczepienia. Nie ufajcie żadnym nagłym globalnym ini-
cjatywom szczepień, których zamysł może się wydawać pełen współczu-
cia. Miejcie się na baczności. Te grupy zmawiają się, aby kontrolować tak 
wielu ludzi, jak to możliwe – państwo za państwem. Nie lękajcie się, ponie-
waż będę chronił Moich wyznawców, którzy się do Mnie modlą. Módlcie się 
także za te dzielne dusze spośród was, które zdecydowały się szerzyć praw-
dę. Z wielu z tych ludzi się śmieją, ale oni w większej części mówią prawdę.

Magazynujcie żywność
Nie polegajcie na dostawcach żywności. Przygotowujcie się teraz na przy-
szłość. Zacznijcie gromadzić żywność i uprawiać swoją własną. Zaopa-
trzcie się, jak gdyby nadchodziła wojna. Ci, którzy tak uczynią, postąpią 
dobrze. Modlitwa i oddanie się umocnią wasze dusze i uchronią was przed 
złymi drogami tych ludzi. Nigdy im nie pozwólcie kontrolować waszych 
umysłów lub przekonań poprzez naleganie na wprowadzenie praw, mają-
cych na celu niszczenie rodzin. Będą usiłować podzielić rodziny poprzez 
zachęcanie do separacji, włączając w to propagowanie rozwodów, wolno-
ści seksualnej i religijnej.

Morderstwo światowych przywódców
Będą propagować nienawiść między narodami, mordować światowych 
przywódców poprzez zamachy i odbierać ludziom wolność, zmuszając ich 
do uzależnienia się od dyktatury. Wkrótce będzie można zobaczyć Gniew 
Boga, bo nie będzie On zbyt długo tolerować ich niegodziwości, chyba że 
ci ludzie, którzy zdecydowali się podążać za swoimi organizacjami inspi-
rowanymi satanizmem, odwrócą się od tych diabelskich okrucieństw. 
Módlcie się za nich.

Uważajcie, na jakich ludzi głosujecie w swoich krajach. Przyglądnijcie 
się, jak się prezentują wobec was poprzez słowa, które wypowiadają. Słu-
chajcie tych, którzy próbują was ostrzec. Wzywam was, abyście się modlili 
za tych, którzy się nie modlą, aby mogli się nawrócić, tak aby także oni 
mogli zostać zbawieni.

Wydarzenia, o których mówię, zaczną się wkrótce dokonywać. Złączcie 
się mocno razem, miejcie w gotowości swoje własne zaopatrzenie w żyw-
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ność, postarajcie się uprawiać swoje własne warzywa i mieć inne potrzeb-
ne do życia rzeczy. To jest wojna przeciwko wam, choć nie będzie na taką 
wyglądać. Po prostu bądźcie czujni.

Kościoły zostaną zamknięte
Wy, którzy się zbierzecie na odwagę, by wrócić do swojego kościoła, nigdy 
się nie lękajcie modlić i otwarcie okazywać swoją wiarę. Wy, którzy się 
przyzwyczailiście do Mojego Kościoła, nie przyzwyczajajcie się. Bo tylko 
wtedy, kiedy ten szczególny Dar, który jest widocznym wyrazem waszej 
wiary, zostanie wam zabrany, Prawda w końcu stanie się dla was oczywista. 
A to spowoduje, że się zagniewacie. Moja córko, powiedz Moim ludziom, 
żeby się nie trwożyli. Oni, Moi wyznawcy, będą ocaleni i będą uniesieni 
ze Mną na obłoki, by oczekiwać Mojego Nowego Raju na ziemi. Będą się 
radować Moim Nowym Rajem i ponownie połączą się ze swoimi rodzina-
mi, które odeszły, w tym nowym życiu wiecznym. Muszą być silni, modlić 
się i okazywać sobie nawzajem miłość. Módlcie się, módlcie się, módlcie 
się zwłaszcza za te zagubione, oszukane dusze, które nie mają pojęcia, jak 
ich postępowanie wpływa na ich przyszłość w życiu przyszłym.

Ci z letnimi duszami
Za Moje pozostałe dzieci, te z letnimi duszami, także się módlcie. Oni 
muszą powrócić do Mnie, i to wkrótce. Dzieci, dla wzajemnej miłości nie 
wahajcie się ostrzegać tych ludzi o prawdzie. Pokażcie im poprzez przy-
kład znaczenie modlitwy, tak aby i oni nie byli straceni. Bądźcie mocni. 
Nigdy nie poddawajcie się armii zwodziciela. Nigdy. Walczcie o to, w co 
wierzycie. Chrońcie teraz swoje rodziny. Wróćcie do Mnie. Módlcie się 
Koronką do Mojego Bożego Miłosierdzia każdego jednego dnia. Chrze-
ścijanie, gdziekolwiek jesteście, módlcie się na różańcu. Pozwólcie Mojej 
Matce przyprowadzić was do Mnie poprzez Jej pośrednictwo. Moje dzie-
ci, płaczę za wami wszystkimi i potrzebuję, aby Moi wyznawcy licznie się 
teraz zgromadzili ze Mną przeciwko temu złu. Modlitwa jest odpowiedzią.

Wasz umiłowany Zbawiciel, Jezus Chrystus.

Zostaną też wprowadzone powszechne szczepienia, 
które was zabiją, jeśli je przyjmiecie
sobota, 13 października 2012 r., godz. 16.10

Moja szczerze umiłowana córko, proroctwa przepowiedziane w Fatimie 
zaczynają się teraz ujawniać na świecie. Jeden światowy rząd, utworzo-
ny w tych narodach, które niestrudzenie pracują razem, prawie zakoń-
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czył swoją pracę, która wkrótce ma zostać przedstawiona światu. Jej wyni-
kiem będzie jedna nowa światowa religia, obrzydliwość w Oczach Mojego 
Ojca. Mój Kościół został opanowany przez wrogów z jego wnętrza, którzy 
są wilkami w owczej skórze. Oszukują wszystkich, z którymi się zetkną. 
Zostaną też wprowadzone powszechne szczepienia, które was zabiją, 
jeśli je przyjmiecie. 

To czas, kiedy tylko modlitwa, wiele modlitwy, może złagodzić skut-
ki tej straszliwej nikczemności wytworzonej przez elitarną grupę ludzi 
u władzy. Pracują w każdej części waszych rządów; a ci, którzy pracują 
z nimi ramię w ramię każdego dnia, wiedzą, co robią. Są tak przebiegli, 
że przedstawią każdy zły uczynek jako rzecz wspaniałą, znakomicie służą-
cą ludzkości. Zrobią wszystko, co mogą, aby zbezcześcić wszystko to, co 
ma związek z Bogiem. Będą szerzyć i promować pogaństwo. Dzieci Boże, 
które zaakceptują ich prawa i ich nauki, zostaną skażone za pomocą ich 
niegodziwych metod. Musicie się modlić o ochronę, ale przede wszyst-
kim musicie się modlić za te dusze. Bo Mój Ojciec zamierza je ukarać. On 
wybierze każdego z nich z osobna i wyniszczy. Bez waszych modlitw będą 
zgubieni i zostaną wrzuceni do jeziora ognia. 

Wasz Jezus

Te szczepienia będą trucizną i zostaną przedstawione 
w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej

piątek, 9 listopada 2012 r., godz. 21.00
Moja szczerze umiłowana córko, w ciągu zaledwie dwóch lat dzięki tej 
Misji nawróciły się miliony dusz i zostały one uratowane. Już samo twoje 
cierpienie uratowało dziesięć milionów dusz, tak jak ci obiecałem. Zatem, 
gdy może się wydawać, że światowe nieszczęścia wzrastają, to jednak wiele 
dusz jest ratowanych poprzez modlitwę. Cierpienie w Moje Imię zawsze 
się powiększa i staje się tak bolesne, że trudno je znieść. A najbardziej 
intensywne jest wtedy, gdy szatan się złości. Obecnie jego złość nasila się 
i to dlatego te ataki na ciebie są tak bolesne. On i jego demony są wokół 
ciebie, ale nie mogą zaszkodzić ci w sposób fizyczny, bo chroni cię Ręka 
Mojego Ojca. To nie zmniejsza biczowania, które przechodzisz w tym cza-
sie – przy drugiej rocznicy tej Misji. Ale to wiedz. 

Największe cierpienie pojawia się wtedy, gdy misja lub dzieło duszy 
ofiarnej odnosi sukces. Im więcej jest dusz, które są uratowane, tym potęż-
niejsze stają się ataki złego ducha. Jego działania wzmagają się teraz na 
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świecie w widoczny sposób. On, który dokłada wszelkich starań, aby ukryć 
swoje istnienie, wypracowuje drogę do ducha tych biednych ludzi, którzy 
sami otwierają się na niego z powodu pożądania ziemskich przyjemności 
i miłości władzy. Siła szatana leży w jego zdolności do zwodzenia ludzko-
ści, by nabrała przekonania, że on jest tylko symbolem używanym przez 
chrześcijan, aby wyjaśnić różnicę między dobrem i złem. Szatan rozu-
mie niebezpieczeństwo ujawnienia swojej obecności. Gdyby to uczynił, 
wówczas więcej ludzi uznałoby, że Bóg istnieje. On nie chce tego uczynić, 
więc tworzy świadomość swojego istnienia wśród tych, którzy oddają mu 
hołd. Ci ludzie, którzy akceptują istnienie szatana, czczą go tak, jak czynią 
to ludzie uczestniczący we Mszach w kościołach katolickich lub w nabo-
żeństwach w kościołach, aby chwalić Boga. Tak wiele dusz zostało skra-
dzionych. Bóg, 

Mój Ojciec Przedwieczny, zamierza ponownie je zdobyć przez Swoje 
Ostrzeżenie i kary, które zostaną im wymierzone, przez to, że się groma-
dzą, by czcić bestię. Mój Ojciec będzie demaskował wyznawców szatana, 
którzy bezczeszczą Jego kościoły. Oni są celem Jego kar i jeśli nie przesta-
ną tego robić z własnego wolnego wyboru, zostaną powaleni Ręką Boga. 
Wzrost grup satanistycznych, które uwidaczniają się na świecie poprzez 
organizacje biznesowe i społeczne, jest powszechny. Są wszędzie; knu-
ją, organizują publiczne spotkania, spiskują i tworzą nikczemne plany 
zniszczenia milionów niewinnych ludzi. Wprowadzą formę ludobójstwa 
poprzez obowiązkowe szczepienia wymierzone w wasze dzieci, z waszą 
zgodą lub bez niej. Te szczepienia będą trucizną i zostaną przedstawione 
w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej. 

Teraz ich plany się urzeczywistniają i już zaczęli je wprowadzać. Niektó-
re z ich planów w jednym z krajów europejskich zostały wstrzymane przez 
Mojego Ojca z powodu modlitw dusz ofiarnych. Patrzcie przed siebie i za 
siebie. Przypatrujcie się uważnie pozornie niewinnym nowym przepisom 
wprowadzanym w waszych krajach, opracowanym tak, abyście odczuwali, 
że mają poprawić wasze życie. Wiele z nich jest po prostu po to, aby was 
zniewolić, sprawiając, że zrzekniecie się waszych praw na rzecz tego, co 
wydaje się prawami demokratycznymi. Demokracja zostanie zastąpiona 
dyktaturą, ale nie zostanie ona przedstawiona narodom jako taka. Gdy 
miliony zrzekną się wszystkich swoich praw w imię nowych, tolerancyj-
nych praw, będzie już za późno. Staniecie się więźniami. Główni przywód-
cy na świecie pracują wspólnie, aby wprowadzić swoje nowe plany. Są czę-
ścią tej elity, której celem jest chciwość, bogactwo, panowanie i władza. 
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Nie uznają Mocy Boga. Nie wierzą, że Moja Śmierć na Krzyżu była po 
to, aby ich ocalić od ognia piekielnego. Muszę im pokazać, w jakim są 
błędzie. Nadszedł czas na Mnie, abym udowodnił im Moje Miłosierdzie, 
Moją Miłość do nich. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty. 

Modlitwa Krucjaty 84 O oświecenie dusz elit, które rządzą światem: 
„O drogi Jezu, błagam Cię o oświecenie dusz elit, które rządzą świa-

tem. Ukaż im dowód Twojego Miłosierdzia. Pomóż im mieć otwarte ser-
ca i okazać prawdziwą pokorę dla uczczenia Twojej wielkiej Ofiary przez 
Twoją śmierć na Krzyżu, gdy umarłeś za ich grzechy. Pomóż im rozpoznać, 
Kto jest ich prawdziwym Twórcą, Kto jest ich Stworzycielem, i napełnij ich 
Łaskami, by zobaczyli Prawdę. Proszę, powstrzymaj ich plany krzywdze-
nia milionów ludzi poprzez szczepienia, niedobory żywności, przymuso-
we adopcje niewinnych dzieci i rozbijanie rodzin, aby to nie nastąpiło. 
Uzdrów ich. Okryj ich Twoim Światłem i zabierz ich do Wnętrza Twojego 
Serca, aby uchronić ich od sideł złego ducha. Amen.”

Wasz Jezus.

Powszechne szczepienia: jedna z najbardziej 
nikczemnych form ludobójstwa, jakie kiedykolwiek 

widziano od śmierci Żydów pod rządami Hitlera
sobota, 10 listopada 2012 roku, godz. 23.45

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo ta prawda może cię zaszoko-
wać. Chociaż akceptujesz Moje święte Słowo, to dopiero wtedy, gdy pro-
roctwa, które ci odsłaniam, staną się rzeczywistością, pojmiesz powagę tej 
Misji ratowania ludzkości.

Wprowadzenie powszechnych szczepień wymierzonych w niemowlęta 
i małe dzieci będzie jedną z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa, 
jakie kiedykolwiek widziano od śmierci Żydów pod rządami Hitlera.

Ten podły plan będzie możliwy, ponieważ wiele waszych rządów zmu-
siło swoich ludzi do zaakceptowania zmian w ustawach, które dały rządom 
władzę egzekwowania prawa wymierzonego w wasze niewinne dzieci.

Pamiętajcie, że jedyną rzeczą, która powstrzymała Mojego Ojca od 
zakończenia świata, jest Miłość wiernych sług spośród was. Mój Ojciec 
wstrzymał Swoją Rękę z powodu Miłości do każdego dziecka i każdego 
Swojego stworzenia. Teraz nadeszła pora, aby wreszcie zakończył czasy, po 
to, by świat, który stworzył z Miłości i zgodnie ze Swoją Boską Wolą, mógł 
dalej trwać w pokoju.
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Teraz zniszczy On tych, którzy dopuszczają się nieprawości na Jego 
dzieciach. Nie będzie już dłużej tolerował tego zła i Jego Ręka opadnie 
teraz z karą.

Teraz Jego Gniew odsłoni się światu, który będzie przestraszony wiel-
kością kary, jaka spadnie na ziemię.

Ci spośród was, którzy są odpowiedzialni za spowodowanie strasznego 
cierpienia swoich rodaków i współobywateli, niech to wiedzą. Będziecie 
w końcu powaleni plagą chorób i wtedy wy i ci, którzy oddają hołd jednej 
światowej grupie, zostaniecie wymazani, zanim zacznie się Bitwa Arma-
gedonu.

Nie będziecie tolerowani przez Mojego Ojca i nie pozwoli On już dłużej 
zarażać Swoich dzieci. Biada wam i tym spośród was, którzy w tym czasie 
budzicie Jego Gniew.

Dowiodę, że nastąpi teraz czas, w którym Mój Ojciec pokaże wam, czy-
ja władza się utrzyma na zawsze. Wasze teorie na temat waszego stwo-
rzenia, które są błędne, w końcu zostaną wam ukazane takimi, jakimi są. 
Prawda, która została wam obiecana w Księdze Prawdy, przepowiedziana 
prorokowi Danielowi, w końcu zostanie ujawniona.

Tak wielu ludzi jest nieświadomych Prawdy Bożej. Wiele dusz z dobry-
mi intencjami nie szuka w swoim życiu niczego poza ekscytacją. Wielu 
traci czas, który im został przyznany w ich życiu na ziemi, ponieważ nie 
znają Prawdy o Istnieniu Boga.

Prawda jest teraz przedstawiana. Nadchodzi czas rozliczenia.
Mój Ojciec powiadomi ostatecznie świat o Prawdzie. Ci, którzy ignoru-

ją Prawdę, zamykają sobie dostęp do Mojego Nowego Królestwa na ziemi. 
Zamiast żyć wiecznie chwalebnym życiem, pełnym wspaniałości, radości, 
miłości i dobrobytu, zostaną odrzuceni, żeby gnić w głębinach piekła.

Wzywam wszystkie dzieci Boże, aby posłuchały tego ostrzeżenia. Może 
to być trudne. Wielu, którzy mówią: „To nie pochodzi od Boga, bo On jest 
miłosierny”, niech uważa.

Nadszedł czas, aby oddzielić ziarno od plew. Ten dzień jest bardzo bli-
sko. Jakiegokolwiek wyboru człowiek dokona, będzie to już wybór osta-
teczny. Wolna wola zawsze będzie szanowana przez Mojego Ojca, aż do 
ostatniego dnia. Dnia Sądu Ostatecznego.

Wasz Jezus
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Matka Zbawienia: Módlcie się o Miłosierdzie Mojego Syna, 
aby wszystkie cierpienia mogły zostać złagodzone

czwartek, 18 września 2014 roku, godz. 15.30
Moje drogie dziecko, musisz poprosić wszystkich, aby błagali o Boże 
Miłosierdzie w tych wszystkich sprawach, które dotyczą zagłady ludzko-
ści. Nawiązuję tu do niegodziwych planów dotyczących wojen, planów 
wprowadzenia powszechnej szczepionki – o której byliście ostrzegani w 
Orędziu z 26 listopada 2010 roku – ludobójstwa i morderstw chrześci-
jan, a także innych ludzi różnych religii, z rąk nikczemnych ludzi.

Kiedy dusza jest opanowana przez szatana, jest zdolna do najbardziej 
intensywnej nienawiści względem dzieci Bożych. Gdy grupy ludzi pracują 
razem, w pełnym podporządkowaniu się złemu duchowi, ich niegodzi-
wość przejawia się w każdym czynie – by powodować śmierć i zniszczenie 
tych, nad którymi mają władzę.

Musicie się modlić, wszyscy, aby pokrzyżować plany złych ludzi, których 
pragnieniem jest zmniejszenie populacji świata dla własnych korzyści. Ci, 
których to zło nie dotknęło, przekonają się, że znaleźli się pod kontro-
lą pewnej niewidocznej grupy. Wzywam wszystkich i każdego z osobna, 
abyście się modlili do Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby pomógł złago-
dzić te tragedie i niegodziwości. Niektóre z tych okropności mogą zostać 
złagodzone, ale nie wszystkie. Wasze modlitwy osłabią jednak wpływ tych 
strasznych działań, które są przeprowadzane przez wyznawców złego 
ducha. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby pomóc ograniczyć 
zabijanie niewinnych.

Modlitwa Krucjaty 166 O ograniczenie mordowania niewinnych
„Najdroższa Matko Zbawienia, prosimy, przedstaw to nasze błaganie o 

ograniczenie mordowania niewinnych Swojemu umiłowanemu Synowi, 
Jezusowi Chrystusowi. Prosimy, aby w Swoim Miłosierdziu usunął groźbę 
każdej postaci ludobójstwa, prześladowań i terroru wobec dzieci Bożych. 
Prosimy, błagamy Cię, droga Matko Zbawienia, abyś usłyszała nasze woła-
nia o miłość, jedność i pokój na tym smutnym świecie. Prosimy, aby Jezus 
Chrystus, Syn Człowieczy, chronił nas wszystkich w tych czasach wielkie-
go bólu i cierpienia na ziemi. Amen”.

Dzieci, kiedy te przekazane proroctwa będą się spełniać, będzie ważne, 
abyście się modlili o Miłosierdzie Mojego Syna, aby wszystkie cierpienia 
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mogły zostać złagodzone i aby niegodziwe czyny, popełniane przeciwko 
ludzkości, mogły być rozproszone.

Idźcie w pokoju i miłości, aby służyć Panu.
Wasza umiłowana Matka, Matka Zbawienia

Wkrótce doświadczycie powszechnych szczepień,  
o których mówiłem w 2010 roku

piątek, 3 października 2014 r., godz. 15.10 
Moja szczerze umiłowana córko, wysłuchaj teraz Mojej Obietnicy. Przyj-
dę ponownie, aby zwiastować nowy początek, nowy świat bez końca. Ci 
wszyscy, którzy przyjmą Łaskę Bożą, gdy wyleję Moje Miłosierdzie na cały 
świat, staną się częścią Mojego Królestwa. 

Dałem ludzkości wszelki znak, wszelkie ostrzeżenie i wszelką Łaskę, aby 
przygotowali swoje dusze. Niektórzy słuchali Słowa Bożego, tak jak zosta-
ło ono przekazane w Świętych Ewangeliach i rozważali je. Inni widzieli 
i słyszeli Prawdę, ale odmówili jej przyjęcia. Wkrótce nadejdzie dzień, gdy 
pełna Prawda i dowód na to, Kim Ja Jestem zostaną ujawnione, a grzesz-
nicy będą mieli tylko tyle czasu, żeby podjąć decyzję zgodnie z ich własną 
wolą. Nikt z was nie będzie przymuszany do przyjęcia Mojego Miłosier-
dzia, bo tylko wy będziecie mogli podjąć taką decyzję. Niektórzy nie dadzą 
świadectwa Prawdzie, nawet jeśli wyraźnie ją zobaczą. Niestety, oni będą 
straceni. Inni będą potrzebowali czasu na to, aby przysiąc Mi wierność, ale 
czas po Ostrzeżeniu będzie krótki. 

Przychodzę powiedzieć teraz o wydarzeniach, które odsłonią wam zna-
ki tych czasów i znaki Mojej Obecności w tej Misji. W wielu krajach będą 
widoczne nawałnice, a będą one trwały tygodniami. Wkrótce doświad-
czycie powszechnych szczepień, o których mówiłem w 2010 roku. 
Widać będzie Rękę Boga, w Jego Boskiej Sprawiedliwości, kiedy dopu-
ści On pokusy na tych, którzy służą Mu w Moim Kościele. Kiedy spełnią 
się te i wszystkie inne proroctwa, będę wyczekiwał. A następnie przyjdzie 
Ostrzeżenie. Ono nastąpi wkrótce przed Wielkim Dniem, kiedy ostatecz-
nie zostanie spełniona Moja Obietnica ponownego przyjścia. Musicie 
ufać Mojej Dobroci, Mojej Miłości i Mojemu Miłosierdziu. Jeśli zaufacie, 
będziecie na tyle silni, by stawić czoła każdej próbie; i zniewagom, które 
będą rzucone na was w Moje Imię i otrzymacie Łaskę pozostania wiernym 
Mojemu Świętemu Słowu. Pozostańcie w pokoju i nadziei, bo Moja Miłość 
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do was i wasza miłość do Mnie zniszczy zło, które przejęło dusze tych, 
którzy odłączyli się ode Mnie. 

Wasz Jezus

666 będzie wbudowany, jako ukryty numer, w 
chipie, do którego przyjęcia będziecie zmuszani, po 

prostu tak jak do przyjęcia jakiejś szczepionki
piątek, 1 czerwca 2012 roku, godz. 20.15

Moja szczerze umiłowana córko, antychryst już przygotowuje swój plan 
pokoju, który przedstawi niedługo po tym, jak wojny na Bliskim Wscho-
dzie staną się powszechne i kiedy ból i straszne udręczenie będą powodo-
wać, że nie będzie znaku nadziei.

Wtedy on się nagle pojawi i ogłosi się światu jako człowiek pokoju, 
jasny klejnot, który lśni w środku ciemności.

Gdy się pojawi, będzie postrzegany jako jeden z najbardziej charyzma-
tycznych przywódców politycznych wszechczasów. Jego piękna, atrakcyj-
na i opiekuńcza osobowość oszuka większość ludzi. Będzie on roztaczać 
miłość i współczucie i będzie postrzegany jako chrześcijanin. Z czasem 
przyciągnie wielu zwolenników, których liczba tak wzrośnie, że stanie 
się on jakby Mną, Mesjaszem. Będzie postrzegany jako głosiciel jedności 
między wszystkimi narodami i będzie kochany w prawie każdym kraju 
na świecie. Będzie wreszcie postrzegany jako ten, który posiada nadprzy-
rodzone zdolności. Wielu będzie wierzyć, że został posłany przez Mojego 
Ojca i że jest on Mną, Jezusem Chrystusem, Zbawicielem świata. Będą się 
do niego modlili, kochali go i oddawali swoje życie za niego, a on będzie 
się śmiał i drwił z nich, kiedy nie będą go widzieć. To będzie największe 
oszustwo wszechczasów, a jego planem jest ukraść wasze dusze, aby Mi 
was zabrać.

On i fałszywy prorok, który będzie siedział jak król w Stolicy Piotrowej, 
będą potajemnie planowali jedną światową religię. Będzie się wydawało, 
że jest to typ religii chrześcijańskiej, która głosi miłość. Ona jednak nie 
będzie promować miłości wzajemnej, która pochodzi od Boga. Zamiast 
tego będzie promować miłość i wierność antychrystowi i miłość do same-
go siebie. Obrzydliwość się na tym nie zakończy, bo kiedy uwiodą dzieci 
Boże, rozpocznie się atak.
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Nagle wszyscy zostaną poproszeni o przyjęcie jednego światowego zna-
mienia wierności. Dla zjednoczonego świata, w którym wszyscy ludzie 
będą musieli uczestniczyć. Będzie to kontrola waszych pieniędzy, waszego 
dostępu do żywności i tego, jak żyjecie. Wiele z regulacji sprawi, że stanie-
cie się więźniami. Kluczem do waszych cel [komórek – red.], który będzie 
was trzymał pod ich kontrolą, będzie znamię bestii. 666 będzie wbudowa-
ny, jako ukryty numer, w chipie, do którego przyjęcia będziecie zmusza-
ni, po prostu tak jak do przyjęcia jakiejś szczepionki. Raz przyjęty zatruje 
nie tylko wasz umysł i duszę, ale i wasze ciało. Bo spowoduje on plagę 
mającą na celu zgładzenie dużej części światowej populacji.

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

Pieczęć Boga Żywego, Moja Modlitwa Krucjaty 33, jest dla was ostatnią 
deską ratunku.

Gdy otrzymacie Moją Pieczęć Ochrony, daną wam przez Mojego Ojca 
Przedwiecznego, nie będziecie musieli przyjmować znamienia. Pozosta-
niecie nietknięci. Wasz dom nie będzie widoczny, gdyby był poszukiwany 
lub brany na cel, stanie się bowiem niewidzialny w oczach armii szata-
na. Będziecie musieli trzymać w ukryciu żywność, która przetrwa kilka 
lat. Będziecie musieli mieć swoje własne uprawy, przechowywać własną 
wodę, a wokół siebie trzymać wszystkie święte przedmioty. Reszta Moje-
go Kościoła będzie rosnąć i rozszerzać się i otrzymacie schronienie, jeśli 
będzie potrzebne. Potrzeba teraz wiele planowania.

Ci, którzy śmieją się z tego, co czynicie, lub mówią, że Jezus z pewnością 
nie mógłby poprosić was o to. Czy On nie zaopatruje wszystkich Swoich 
wyznawców w czasie, gdy zachodzi potrzeba? Nawet jeden chleb i jedna 
ryba mogą być rozmnożone. Dlatego nie ma znaczenia, że macie tylko 
trochę jedzenia, ponieważ Ja was ochronię i będziecie bezpieczni. Módlcie 
się mocno za te dusze, które nie będą w stanie uniknąć znamienia.

Te niewinne dusze, które będą w stanie Łaski w czasie, gdy będą zmu-
szane do przyjęcia chipa, zostaną uratowane. Pozostali muszą planować 
ochronę swojej rodziny i swoją wierność Najświętszej Eucharystii i Mszy. 
Kiedy antychryst pochłonie wszystkie religie, jedyną bronią, wobec której 
będzie bezsilny, będzie Msza Święta i przeistoczenie chleba i wina w Moje 
Ciało i Krew w Najświętszej Eucharystii. (...)

Wasz Zbawiciel, Jezus Chrystus
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Teksty zamieszczone w tej broszurce zaczerpnięto z wydania książkowego 
Księgi Prawdy. Ta pięciotomowa publikacja zawiera orędzia przekazane w 
latach 2010-2015 przez Najświętszą Trójcę i Matkę Bożą irlandzkiej kato-
liczce znanej pod imieniem Maria od Bożego Miłosierdzia. Podkreślają one 
nauczanie Kościoła katolickiego, zawierają duchowe wskazania i proroctwa. 
Księgę Prawdy można czytać na stronach internetowych KsiegaPrawdy.pl 
● JezusDoLudzkosci.pl ● Paruzja.info (publikacja dostępna jest także 
w wersji książkowej w sklepie elgido.com / tel. 505-616-403).

O tych Orędziach – Księdze Prawdy
Otrzymuje je kobieta z Irlandii, katoliczka, mężatka i matka, która chce być znana 
pod imieniem Maria od Bożego Miłosierdzia. Twierdzi ona, że od 9 listopada 
2010 roku do chwili obecnej (rok 2021) otrzymuje z Nieba boskie Orędzia. Glo-
balne zmiany klimatu, przewroty polityczne, odstępstwo od wiary dokonujące się 
w Kościele katolickim, trzecia wojna światowa, powszechny głód, nowy światowy 
porządek, znamię bestii i ujawnienie się antychrysta to tylko niektóre z tematów 
stanowiących treść tych Orędzi. 

Całość Orędzi stanowi Księgę Prawdy i podkreśla nauczanie Kościoła katolic-
kiego w zakresie wiary i moralności. Te Orędzia – przekazywane przez Najświęt-
szą Trójcę i Matkę Bożą – skierowane są jednak do całej ludzkości. Ich celem jest 
ponowna ewangelizacja świata, tak aby dusze mogły się nawrócić i zostać zbawio-
ne, zanim nastąpi dzień ich sądu. Orędzia przygotowują ludzkość na Powtórne 
Przyjście Jezusa Chrystusa, które jak mówi Jezus, nastąpi za życia tego pokolenia.

Maria od Bożego Miłosierdzia zdaje sobie sprawę, że ci, którzy twierdzą, że 
otrzymują przesłania boskiej natury, muszą być traktowani z dużą ostrożnością. 
Niemniej to przesłanie jest paląco aktualne. Orędzia ujawniane są w szybkim 
tempie, ponieważ, jak mówi Maria od Bożego Miłosierdzia, nie mamy wiele cza-
su – na skutek rozwoju wydarzeń na świecie – a ludzie mają prawo do poznania 
prawdy, aby mogli zmienić swoje życie w nadziei, że będą zbawieni.

Rola Marii od Bożego Miłosierdzia jako osoby otrzymującej Orędzia i proro-
ka jest jasna – mówi ona, że jak nakazuje jej Pan nasz, Jezus Chrystus, powinna 
zapisywać Orędzia i przekazywać je światu. To nie ona jest ich autorem – Auto-
rem tych Orędzi jest sam Bóg.

Błagamy Cię, drogi Ojcze, byś w tych strasznych 
czasach chronił wszystkie Twoje dzieci i uczynił 

nas wystarczająco silnymi, byśmy powstali i głosili 
Twoje święte Słowo w każdym czasie. Amen.

(z Modlitwy Krucjaty 61 – O oświecenie dusz elit, które rządzą światem)


