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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

(...) 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-
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. (...) 
Musicie się modlić, aby dostrzegli prawdę. Musicie się modlić, aby prze-

stali powodować niedolę poprzez straszliwe prawa, które zamierzają wpro-



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

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 planowa-
li przejęcie kontroli nad bankami. Od piętnastu lat planują wprowadzenie 
znamienia bestii – chipa. I każdy mężczyzna, i każda kobieta będą zmu-
szani do wszczepienia go w ciało, aby uzyskać dostęp do żywności. (...)

Musicie na całym świecie łączyć się w modlitwie w grupach. Im więcej 
będzie Moich wyznawców, którzy to uczynią, tym silniejsza będzie Obec-
ność Ducha Świętego i tym słabsza stanie się wtedy armia szatana. (...) 
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
(...) Moje dzieci, jestem głęboko zaniepokojony sposobem, w jaki zło 

jest przedstawiane jako coś, co jest dobre, podczas gdy dobro jest przed-
stawiane 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.

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 
(...) Wasz umiłowany Zbawiciel, Jezus Chrystus

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. (...) 
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(...) Wprowadzą formę ludobójstwa poprzez obowiązkowe szczepie-
nia wymierzone w wasze dzieci, z waszą zgodą lub bez niej. Te szcze-
pienia będą trucizną i zostaną przedstawione w ramach powszechnego 
planu opieki zdrowotnej.  (...)

Globalny plan zmniejszenia populacji świata 
i obalenia przywódców na świecie

piątek, 26 listopada 2010 r., godz. 3.00
(...) 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 prawdę. 
Z wielu z tych ludzi się śmieją, ale oni w większej części mówią prawdę. (...)

Zostaną też wprowadzone powszechne szczepienia, 
które was zabiją, jeśli je przyjmiecie

sobota, 13 października 2012 r., godz. 16.10 (...)

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

(...) Wprowadzenie powszechnych szczepień wymierzonych w nie-
mowlęta i małe dzieci będzie jedną z najbardziej nikczemnych form 
ludobójstwa, jakie kiedykolwiek widziano od śmierci Żydów pod rząda-
mi Hitlera. (...)

Wkrótce doświadczycie powszechnych szczepień,  
o których mówiłem w 2010 roku

piątek, 3 października 2014 r., godz. 15.10 (...)
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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)


