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KRYTYCZNA PRÓBA OCENY „ORĘDZI OSTRZEŻENIE”, PUBLIKOWANYCH 
PRZEZ „MARIĘ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA” (MBM)

Opracowanie zbiorowe pod redakcją ks. dr Adama Skwarczyńskiego.

Praca Marii od Bożego Miłosierdzia nad „Księgą”, która ma być czytana „jak 
Biblia” i na równi z nią stawiana (!), miała trwać przez trzy miesiące wg jednego z 
pierwszych orędzi, a tymczasem wypuszcza ona setki tych tekstów, i to latami. „Im 
więcej, tym lepiej”, gdyż w mętnej wodzie, w powodzi słów trudno dostrzec szczegóły, 
a przecież, jak mówi porzekadło, „diabeł tkwi w szczegółach”. Niektóre zapowiedzi
najwyraźniej nie potwierdziły się: tylko kilka miesięcy miało nas dzielić od wydarzeń, 
objawionych w Garabandal (tekst z 19.02.2011), rok 2011 miał być rokiem 
oczyszczenia, miał ukazać się światu gniew Ojca, a ludzie na całym świecie mieli 
zrozumieć Bożą interwencję (11.03.2011).

Próbowałem zmierzyć się z systematycznym przeglądem całości, ale trzeba by było 
mieć na to sporo czasu, którego ja nie mam. Jedyne, co mogę zrobić, to narazić się 
osobom przemawiającym przez Marię (np. 3 marca 2012 roku czytamy: „Nigdy nie 
analizujcie słowa Mojego Syna”) i krytycznie spojrzeć na dwa główne punkty przez nią 
poruszane – o nich za chwilę. 

Nie mogąc systematycznie zająć się całością orędzi, chcę poruszyć tylko dwa 
główne ich wątki: „Ostrzeżenie” oraz (głównie!) „1000-letni Raj”. Wprawdzie co do 
pierwszego z nich – „Ostrzeżenia” – trudno mieć poważniejsze wątpliwości, jednak w 
powodzi słów nieco rozmył się jego kształt i zasięg, więc uzasadnione będzie 
sięgnięcie do innego źródła.
I. Na czym będzie polegało „1000-letnie Królestwo”?
Chrystus nie będzie „stąpał po ziemi” i w ten sposób na niej królował, lecz będzie 
królował nad całą ziemią – w duszach sprawiedliwych. Twierdzenie, że będzie w 
sposób widzialny królował, i to przez 1000 lat, Kościół potępił jako herezję. I tak w 
373 roku synod pod przewodnictwem papieża potępił naukę biskupa Papiasza o 
1000-letnim panowaniu na ziemi świętych razem z Chrystusem. Papiasz twierdził, że 
ci święci mają być „duchowo zmartwychwstali”, tzn. wolni od pożądań zmysłowych, a 
cieszący się zaspokojeniem wszystkich pragnień duchowych. Herezja millenaryzmu 
(od słowa łacińskiego mille – tysiąc) została potępiona i opatrzona klauzulą: „Tuto 
doceri non posse”(„Głoszenie takiej nauki jest niebezpieczne”).

Chrystus dwa razy przyjdzie na ziemię w swoim ciele uwielbionym: w Paruzji i na 
Sąd Ostateczny. Paruzja jednak (inaczej: „dzień Pański”), jak wszystko wskazuje, nie 
będzie Jego „chodzeniem po ziemi”, lecz Jego „objawieniem się [na krótką chwilę!] z 
aniołami Jego potęgi w płomienistym ogniu”, kiedy to „wymierzy karę tym, którzy 
Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii” (por. 2 Tes 1,7).

Ostrzeżenie – Dzień Pański – Paruzja – zapoczątkuje na ziemi cykl wydarzeń, 
które doprowadzą do zabrania z ziemi tych wszystkich, którzy nie otrzymają łaski 
życia w Królestwie Chrystusa. Królestwo to ma to być okresem bardzo szczęśliwym, 
który nastąpi po związaniu szatana i wtrąceniu go do czeluści, by już nie zwodził 
narodów. Łaska ta będzie dana ludzkości z kilku powodów.
1. Bóg zechce pokazać, jak wyglądałaby ziemia, gdyby ludzie nie poddali się 
szatanowi. Dodam tu od siebie: pozwoli, jeden jedyny raz, w pełni oprzeć życie 
społeczne na Ewangelii jako „prawie”, zastępującym niedoskonałe ludzkie prawa (da 
doświadczyć mocy, mądrości i doskonałości Ewangelii).
2. Boski Nauczyciel będzie udzielał chętnym ostatniej lekcji świętości.

U Marii od Bożego Miłosierdzia znajdujemy zupełnie błędne spojrzenie na cechy 
tego okresu:
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1. nie będzie w nim śmierci (a więc… wszyscy będą żyli 1000 lat?! Inna możliwość to 
tylko wniebowzięcie…);
2. nie będzie grzechu (a więc… niektóre z sakramentów będą niepotrzebne, z pokutą 
na pierwszym miejscu, a z Modlitwy Pańskiej znikną trzy ostatnie prośby – niebo na 
ziemi!). Jak więc ci ludzie „bezgrzeszni” będą mogli nagle na końcu świata, jak 
zapisała Valtorta, utworzyć armię Księcia Zła, zjednoczyć się z szatanem w ostatniej 
bitwie?
3. Nie będzie cierpienia (gdy ktoś będzie się przewracał, aniołowie uniosą go w 
powietrze, żeby nie było siniaka albo guza… Nikt już nie będzie niósł codziennego 
krzyża).
4. Życie będzie wolne od zmartwień, a nawet zwykłych ludzkich potrzeb. „Wszystko 
otrzymacie ode Mnie” – słyszy Maria od B.M.… Ziemia najwyraźniej została 
pomylona z Niebem! A przecież ma być ona do końca miejscem zasługi, trudnej pracy 
nad sobą, zdobywania cnót. Skoro była takim miejscem dla Niepokalanej Maryi, cóż 
dopiero dla nas, obciążonych skutkami grzechu pierworodnego?!
5. Jezus będzie „stąpał po ziemi”… – chyba komentarz jest tu zbyteczny.

Zwolennicy „wizjonerki” powołują się na informację z książki ks. Józefa Iannuzzi, 
O.S.J., S.T.D.. ”Tryumf Królestwa Bożego w milenium i końcu czasu” - jakoby tezy 
tego wybitnego teologa miały potwierdzać orędzia. Mamy znowu do czynienia z 
przekłamaniem. Ksiądz Ianuzzi powołując się na Tradycję Kościoła, Magisterium,
ODRÓŻNIA millenium od millenaryzmu. Czasu trwania tego królestwa nie można 
interpretować jako dosłownego 1000 lat. A jednak „wizjonerka” posługuje się 
terminem literalnie, co jest oczywistym błędem.

Odróżnienie wyrażeń millenium od millenaryzmu jest bardzo istotne w 
rozumieniu teologicznym. Jan Paweł II także posługiwał się terminem tysiąclecie. 
Chociażby w Encyklice Centessimus Annus: “3 Zachęcam wreszcie do „spojrzenia w 
przyszłość”, w której już dostrzegamy trzecie tysiąclecie ery chrześcijańskiej, pełne 
niewiadomych, ale też wiele obiecujące. Te niewiadome i te nadzieje wpływają na 
naszą wyobraźnię i zmysł twórczy, a jednocześnie uświadamiają nam, że jako 
uczniowie „jedynego Nauczyciela”, Chrystusa (por. Mt 23, 8), mamy obowiązek 
wskazywać drogę, głosić prawdę i przekazywać życie, którym On jest (por. J 14, 6).”

Żeby podjąć próbę krytycznej oceny tzw „orędzi Ostrzeżenie” trzeba założyć jedną 
wspólną płaszczyznę: – wierzę w jeden święty, katolicki i apostolski Kościół oraz 
wyznaję wszystko, czego Kościół naucza dla zbawienia mojej duszy. Inaczej każda 
podjęta próba nie ma najmniejszego sensu, ponieważ fanatycy i tak będą mieli swoje 
argumenty. Dzisiaj ludzie poszukują sensacji, są rozczarowani kryzysem w Kościele, 
ale tak naprawdę nie robią nic, by wspierać Kościół; co gorsze –przyczyniają się do 
jego podziału, a tym samym biczują Mistyczne Ciało Chrystusa.

Argumenty zwolenników „orędzi” nie są wystarczające, by stwierdzić ich 
autentyczność. Wezwania do modlitwy, do Różańca, do odmawiania Koronki do 
Miłosierdzia Bożego, chociaż są jak najbardziej szlachetne, to nie stanowią 
potwierdzenia.

Znając całość przekazu, jego sens i znaczenie, można dopiero ocenić jego 
prawdziwość. W „orędziach” MBM jest tylko wezwanie do odmawiania modlitwy, ale 
większy nacisk został położony na Krucjatę Modlitwy, a zatem można założyć, że 
Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego są drugoplanowe. Natomiast modlitwy 
Krucjaty według „medium” ratują i „zbawiają” świat, pomagają w złagodzeniu lub 
nawet odsunięciu kar i nadchodzących wydarzeń. Dlatego takie wezwanie może być 
typowym trikiem diabła oraz zwykłym sloganem, ponieważ ludzie mają 
przeświadczenie o swoim cudownym zaangażowaniu, a to prowadzi do pychy. 
„Zobaczcie, ile te modlitwy pomagają uratować dusz” – a jak dowiadujemy się z 
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„orędzi”, to są już ich miliardy! Wezwanie do pokuty i modlitwy musi być szczere i 
autentyczne, a nie podyktowane obietnicami wejścia do Nowego Raju na ziemi oraz 
obietnicy przetrwania „ostrzeżenia”.

„Wizjonerka” z Irlandii w wywiadzie, udzielonym w radiu (11 października) 
stwierdza, że przedstawiła pewnemu arcybiskupowi swoje zapiski, a on je odrzucił. I 
najwyraźniej obraziła się na cały Kościół katolicki. Postawa bynajmniej dziwna. 
Wiadomą rzeczą jest (nie od dziś), że pierwsza reakcja ze strony Kościoła 
hierarchicznego jest negatywna. Wszyscy mistycy przeżywali te same doświadczenia, 
ale dobrze wiedzieli, że jeśli przekazane im dzieło pochodzi od Boga, to Bóg sam 
stanie w jego obronie. To jest ewangeliczna zasada rozpoznawania autentyczności 
orędzi, kiedy przejdą przez swoją próbę czasu. Stwierdzenia, że kto odrzuca te 
„orędzia”, odrzuca Słowo Boże, jest oczywiście fałszywe. Szatan znowu wykorzystuje 
naiwność czytelników, którzy w swoich egzaltowanych wypowiedziach na temat 
orędzi uważają je jako wykładnię wszystkiego, dlatego potrafią zionąć nienawiścią 
wobec tych, którzy mają czelność sprzeciwić się, bądź wyrazić swoją opinię. 
Zapominają bardzo często o podstawowej zasadzie, że Pan Jezus nigdy nie będzie 
mówił przeciwko swojemu Kościołowi. Czym innym jest napominanie kapłanów, 
biskupów, wypowiadanie się przeciwko jawnym grzechom, a czym innym 
zrozumienie Jego słów: „Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie”. 
Jakże często ukazany został wielu wizjonerom grzech, który istnieje w Kościele. 
Papieże, nauczając zgodnie z całą Nauką Kościoła, wzywają do autentycznego badania 
charyzmatów, to zadanie należy do posługi Kościoła. Kto uważa inaczej, zaprzecza 
autorytetowi Papieża i Kościoła. (16.04.2012: „Moja najukochańsza córko, wzywam 
wszystkie Boże dzieci i zapewniam was, że Ja, wasz ukochany Jezus, nigdy nie osłabię 
Mojego Kościoła”). Co znaczy „osłabić”? Już samo to sformułowanie wskazuje na 
nieznajomość realiów. Nie chcę się rozpisywać na temat błędów millenaryzmu oraz 
powoływania się MBM na Księgę z Kells (dziwnie zniknęły te słowa z oryginałów 
publikowanych na stronie internetowej, co ewidentnie już wskazuje na manipulacje), 
ponieważ były one szeroko omawiane na tej stronie. Jeśli chodzi o dokonywanie 
poprawek w publikacjach, i to nie po raz pierwszy, to jaką mamy mieć świadomość, że 
nie są one jedną wielką manipulacją, by jeszcze bardziej „wyprać mózgi”?

W „orędziach” jest wiele niedorzeczności, niedomówień. Powodują one 
zamieszanie i chaos, co wskazuje na ducha zamieszania. Zupełnie inne jest nauczanie 
Kościoła w sprawie Raju, gdyż jak wiemy z różnych innych prawdziwych orędzi,
Rajem jest Niepokalane Serce Maryi – Rajem jest po prostu życie w Bogu w 
wieczności po Sądzie Ostatecznym. Sztuczką diabła w „orędziach” MBM jest fakt, że 
powołuje się ona na orędzia związane z ostrzeżeniem jak np. Garabandal. Same w 
sobie jednak nie wnoszą nic nowego, a jedynie zamieszanie i mogą być szkodliwe dla 
dusz.

Wizjonerka nie wzywa tak ochoczo do modlitwy za swoich prześladowców, lecz 
uwypukla swoją wielką ofiarę… (7.11.2011:) „Moja córko, będziesz czuć się 
odizolowana, odrzucona, traktowana z obawą i będziesz surowo cierpieć w Moje Imię. 
Bez twojego poświęcenia nie mógłbym dopełnić Mojej obietnicy ratowania ludzkości, 
tak że każdej duszy przyznawana jest możliwość skorzystania z jej prawowitego 
dziedzictwa”. – Wygląda na to, jakby bez MBM nic nie mogło się wydarzyć? Bez MBM 
Bóg nie może wypełnić swojej obietnicy? – to z pewnością pokazuje fałszywość tych 
„orędzi” Takich ukrytych fałszywek jest bardzo wiele. Jest mowa, że klucze Rzymu 
zostaną zwrócone Bogu (to podważa zaufanie do Głowy Kościoła! Pozwala sprzeciwiać 
się władzy Papieża, a tym samym antagonizuje wiernych wobec Kościoła i jego 
założyciela – Chrystusa. Subtelny podstęp, mający zrazić wiernych do czystej nauki 
KK).
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Kościół katolicki jest zrównany z innym kościołami chrześcijańskimi, a nawet 
innymi religiami. Wystarczy poczytać o roli Kościoła katolickiego, który posiada w 
sobie pełnię objawienia, by zdać sobie sprawę z manipulacji, jakiej są poddawani 
czytelnicy „orędzi”. Oczywiście Bóg kocha wszystkich ludzi – kocha ewangelików, 
protestantów itd. – ale w szczytowym momencie, kiedy zdajemy sobie sprawę, że 
nadchodzi czas odnowienia wszystkich rzeczy w Chrystusie, czy nie powinniśmy 
dziękować Bogu, że jesteśmy w Kościele katolickim? Cała batalia diabła skierowana 
jest przeciwko Kościołowi katolickiemu, przeciwko papieżowi, a nie p-ko pastorom i 
rabinom. Czyżby czytelnicy „orędzi” MBM zapomnieli? W tym znaczeniu „orędzia” 
otwierają drogę do przyłączenia się wyznawców do jeszcze większego atakowania 
Kościoła. Przypomina to zaciekłość i gorliwość wykazywaną przez muzułmanów –
zwalczać, krytykować, a obietnicą jest Nowy Raj, gdzie hurysy będą usługiwać i jak 
pisze MBM: „niczego wam nie zabraknie, będziecie mieć wszystkiego pod 
dostatkiem”.

Kiedy czyta się „orędzia” jako całość, a nie tylko pojedyncze „nowinki”, można 
doskonale odkryć strategię diabła, który zaprzecza sam sobie:
18.03.2011 Jezus: „Szanuj to Najświętsze Słowo. Broń go”.
12.10.2011 Maryja „Nigdy nie broń tego Najświętszego Słowa, ponieważ Ono sobie 
tego nie życzy”.
13.10.2011 „Proszę cię, nie broń Mnie, gdy to nie jest potrzebne”.
15. 11.2011 Bóg Ojciec „Broń Mojego świętego słowa, aby ludzkość została zbawiona”. 
No i nie wiadomo, bronić, czy nie bronić?!

W 2010 roku MBM zapowiedziała nadejście „ostrzeżenia” przed końcem 2012 
roku. Na samym początku zapowiedziane było, że jej dzieło ma być dokonane w ciągu 
trzech miesięcy (12.11.2010). W tym samym zdaniu już w sposób perfidny ukazuje się 
szatan: „Chcę, abyś opublikowała to na całym świecie. Ma być to dzieło wielkie, pełne 
mocy i czytane przez miliony, tak jak Pismo Święte”. Czy coś może być bardziej 
wiarygodne od Pisma Świętego?

(6.09.2011) odkryła się już pycha, którą mistycy i doktorzy Kościoła nazywają 
ukrytą pychą, która jest bardzo niebezpieczna dla dusz: „Zawsze słuchaj swojego 
serca, a wtedy poznasz prawdę”. Czy człowiek może słuchać własnego głosu? Tym 
bardziej mistyk powinien oddać wszystko Woli Tego, Który go prowadzi – Duchowi 
Świętemu, gdyż tylko wtedy będzie można poznać dobre owoce. Zatem sama MBM 
potwierdza, że nie jest prowadzona Duchem Świętym, lecz swoimi odczuciami. To 
objawia cały charakter jej „dzieła”. By potwierdzić swoją „autentyczność”, z pewnością 
dalej będzie odwoływać się do odmawiania modlitw, do tworzenia grup 
modlitewnych, które będą rozważać jej „święte słowo” i wyczekiwać z utęsknieniem 
Nowego Raju na ziemi. Zły duch z całą perfidią wykorzystuje prawdę, o której Kościół 
dobrze wie, że będzie musiał przejść przez ostateczną próbę, że będzie prześladowany, 
że będzie musiał zejść do podziemia. Dlatego diabeł chce zrobić zamieszanie, aby 
odwieść jak największą ilość dusz od prawdy, która zostanie każdemu objawiona. 
Dlatego czytamy u MBM: 8.11.2010: „Moje dziecko, masz bardzo odpowiedzialną 
pracę i nikomu nie możesz pozwolić, by ją zatrzymać”. Nie liczy się zatem nikt –
nawet autorytet Kościoła, papieża.

Zupełnie inaczej przedstawia to s. Faustyna. Diabeł wie, że Reszta Kościoła jest 
świadoma swojego powołania i dlatego diabeł usiłuje ją rozbić jeszcze bardziej. Choć 
zwolennicy MBM atakują, nie możemy pozwolić, by cokolwiek miało nas odłączyć od 
Chrystusa i Jego Kościoła. Jezus zapewnia nas: „Jam zwyciężył świat. Nie lękajcie 
się”. Naszą najlepszą odpowiedzią jest poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi, 
wynagrodzenie Bogu za grzechy, przypominanie o nabożeństwie Pierwszych Sobót 
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Miesiąca, gdyż Niepokalane Serce Maryi i zapowiedziany Tryumf są dla nas obietnicą 
Raju.

Czy diabeł może, podszywając się pod Maryję, namawiać ludzi do postu i 
modlitwy? Otóż może! I to w sposób bardzo zakamuflowany. Z jednej strony MBM 
pisze o poście i modlitwie, a z drugiej strony ogranicza ten post do jednego dnia w 
tygodniu i to tylko przez jeden miesiąc. Sprytne! Pozory prawdy wręcz niewiarygodne!

Inna pokusa gorliwych chrześcijan: nadmierna praca. “Kiedy diabeł nie może nas 
skusić wprost do działania w złym, to doprowadza nas do przyjęcia dobra ponad nasze 
siły i przeciąża nas…, aż zostaniemy przytłoczeni zbyt dużym ciężarem, zbyt ciężkim 
obowiązkiem”. Tak powiedział jeden z największych ludzi czynu, jakiego zna historia 
Kościoła, św. Wincenty a Paulo, w “rozmowie z seminarzystami na temat przesady, 
której trzeba unikać w miłości Boga”. Gerson, kanclerz uniwersytetu paryskiego, 
autor traktatu o różnych pokusach diabła, wyróżnia między innymi następujące 
podstępy Szatana:
- zasugerowanie działania zbyt absorbującego, aby potem wywołać nadmierne 
przemęczenie;
- nakłonienie do odmawiania wielkiej ilości modlitw kosztem obowiązków własnego 
stanu, aby wzbudzić niesmak i odczuwać subtelną pychę; 
- doprowadzenie do zaniechania czynienia dobra pod pretekstem skromności i 
pokory;
- wzbudzenie gniewu w innych pod pretekstem upomnienia braterskiego; 
- nakłonienie do upodobania sobie w rozkoszach pobożności do tego stopnia, by 
uczynić z niej cel życia wewnętrznego.

Co za realizm w tej analizie serca człowieka i przebiegłości szatana! Jak te 
podstępy, zasugerowane przez szatana, ilustrują dobrze maksymę św. Tomasza z 
Akwinu. Czym innym jest to, co diabeł wydaje się nam ofiarowywać, i czym innym jest 
ukryty cel, do którego dąży! Co jest tym przedmiotem zaofiarowanym? Działalność 
gorączkowa, lawina modlitw, postawa pokory, obowiązek społeczny, uczuciowa 
pobożność. A co jest wyznaczonym celem? Zmęczenie, ruina życia duchowego,
formalizm, gangrena pobożności, pozór skromności, pokarm ukryty pychy, miłość 
bliźniego odłączona od miłości Boga, pobożność bez podstawy dogmatycznej, 
upodlenie dręczące i obezwładniające”.

Coś, co od samego początku było błędne, nie może być w jednej chwili prawdziwe. 
Największym aktem Miłosierdzia Bożego w czasach ostatecznych nie jest – jak 
sugerują to strony internetowe publikujące te „orędzia” – przyznanie „pieczęci Boga 
Najwyższego”, lecz samo Miłosierdzie, które zostało ukazane przez Pana Jezusa s. 
Faustynie.

„Wszystko to może być sterowane za pomocą fałszywej wiary w metafizyczny 
świat, który nie istnieje” (7.06.2012). MBM najwyraźniej sama nie rozumie, co pisze. 
Jan Paweł II w Encyklice Fides et ratio wyraźnie mówi: „Słowo Boże nieustannie 
odwołuje się do tego, co wykracza poza granice doświadczenia, a nawet ludzkiej 
myśli; ale ta «tajemnica» nie mogłaby zostać objawiona ani teologia nie mogłaby 
uczynić jej w pewien sposób zrozumiałą, gdyby ludzkie poznanie było ograniczone 
wyłącznie do świata doświadczeń zmysłowych. Dlatego metafizyka odgrywa 
szczególnie ważną rolę w poszukiwaniach teologicznych. Teologia pozbawiona 
wymiaru metafizycznego nie potrafiłaby wyjść poza analizę doświadczenia religijnego, 
a intellectus fidei nie mógłby z jej pomocą poprawnie wyrazić uniwersalnej i 
transcendentnej wartości prawdy objawionej”.
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Kolejny fragment „orędzia”: „Wiara w fałszywych bogów, takich jak Budda, 
skrzywdziła tak wielu ludzi i doprowadziła ich do ciemnego świata, który na pierwszy 
rzut oka wydaje się błyszczeć, ale nie rozpali wzajemnej czystej miłości” (7.06.2012).
1. Spośród elementów konstytuujących religię w rozumieniu tradycji judeochrześci-
jańskiej, pierwszym i najważniejszym jest wiara w Boga-Stwórcę, który jest Panem 
ludzkiej historii i dziejów świata. Tych poglądów nie podziela buddyzm; przeciwnie, 
neguje on istnienie Boga-Stwórcy. Stąd bywa często określany jako “religia bez Boga”, 
a nawet jako religia “a-teistyczna”. Chociaż Budda zakwestionował istotne elementy 
tradycji religijnej, w której wyrósł (autorytet Wed, zwierzchnictwo braminów i system 
kastowy), to jednak nigdzie w jego biografii nie ma żadnej wzmianki, jakoby 
zaprzeczał on istnieniu bogów czy był ateistą. W swoim nauczaniu po prostu nie 
podejmował problemu “Boga” czy bogów. Te kwestie zaliczał do dziedziny 
bezowocnych spekulacji. Widać także, że MBM zmieniła nieco front myślenia, 
ponieważ w orędziu z 6.04.2011 pisze: „Nie wykluczajcie nikogo nieodpowiedzialnie,
czy to 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. Módlcie się za nich. Uczcie ich znaczenia 
otwierania swego serca na prawdę”.

Owszem, musimy się ciągle uczyć szacunku do człowieka i jak najbardziej modlić 
się, ale w całym relatywizmie „orędzi” – czy mamy im serwować Księgę Prawdy, czy 
głębokie nawrócenie? Błogosławiony JP II pisał wyraźnie w Encyklice Redemptoris
missio 55: „Fakt, że wyznawcy innych religii mogą otrzymać łaskę Bożą i zostać 
zbawieni przez Chrystusa niezależnie od środków zwyczajnych, jakie On ustanowił, 
nie przekreśla bynajmniej wezwania do wiary i chrztu, których Bóg pragnie dla 
wszystkich ludów”. Chrystus sam bowiem, „podkreślając wyraźnie konieczność wiary 
i chrztu (…), potwierdził równocześnie konieczność Kościoła, do którego ludzie 
dostają się przez chrzest jak przez bramę”.
2. „Szatan wie o tym. On umieścił klątwę na tej Misji i odciągnie daleko wiele Bożych 
dzieci. Ale on nie może wygrać. Bo nikt nie może powstrzymać objawiania Księgi 
Prawdy, ponieważ to jestem Ja, Jezus Chrystus, który to czynię” (7.06.2012). Jeszcze 
raz należy zapytać, cóż to jest „Księga Prawdy”?
3. Sztuczką diabła jest podszywanie się pod Jezusa, poprzez szczególne 
udokumentowanie (oczywiście nie we wszystkich przypadkach) „To, Ja, Jezus”, „Wasz 
Jezus”. Dzisiaj nie powinniśmy wierzyć każdemu duchowi, który mówi w imię 
Jezusa. (Jezus tu, Jezus tam). Sam Chrystus mówił: „Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami 
tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić to jakżeż wy o 
Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że 
powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi 
nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim 
dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu. I znowu 
starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na 
miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do 
Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o 
Nim powiedział, było prawdą”.
4. Św. Paweł był „wielkim zapaleńcem w zachowaniu tradycji” przodków, nie mającej 
nic wspólnego z Objawieniem (Ga 1,14). Ale kiedy poznał Chrystusa, uznał to za 
śmieci (Flp 3,8). Uwrażliwiał potem chrześcijan, by umieli odróżnić to co Boże od 
tego co ludzkie: „Baczcie, aby was kto nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą 
czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na 
Chrystusie” (Kol 2,8).
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Z tych słów jasno wynika, że jest tradycja fałszywa, zła, grzeszna i tradycja oparta 
na Chrystusie, na wierze, na tym co dobre, co służy dobru człowieka i jego zbawieniu.

Sekty wszystkie tradycje wrzuciły do wspólnego worka z napisem: „dzieło 
szatana”. Św. Paweł jednych pochwalał za zachowanie Tradycji (l Kor 11,12), innych 
zaś ganił za jej lekceważenie.

„Wizjonerka” twierdzi, że „Sprawdzianem autentyczności proroka są modlitwy,
dawane mu dla ludzkości”. Dosyć kuriozalne to stwierdzenie! Ciekawe, że 
propagowane jest przez osoby, które pozornie walczą z modernizmem w Kościele, ale 
ekumenizm w stylu: „Nawrócenie rozprzestrzenia się szybko dzięki Mocy Ducha 
Świętego, jeśli przekazy pochodzą z Nieba i obejmują wszystkie religie i wszystkie 
wyznania, aby połączyć je jako jedność” (sic: "jako jedność"!) – ma wyraźne 
odniesienie do „religii” New Age, gdzie nie jest ważne w co się wierzy. Tymczasem 
czytamy: „Jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie 
rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych – taki prorok musi ponieść 
śmierć”. Jeśli pomyślisz w swym sercu: „A w jaki sposób poznam słowo, którego Pan 
nie mówił? – Gdy prorok przepowie coś w imieniu Pana, a słowo jego będzie bez 
skutku i nie spełni się, znaczy to, że tego Pan do niego nie mówił, lecz w swej pysze 
powiedział to sam prorok. Nie będziesz się go obawiał” (Pwt 18, 20-22).

Jest to prosta i jasna definicja, kogo można nazwać prorokiem żywego Boga. Głos 
proroków był głosem Boga. Prorocy byli tylko ludźmi jak my, ale z natchnienia Ducha 
Świętego przekazywali Słowo Boże, Wolę świętego Boga. Apostołowie w pełni 
potwierdzili autorytet proroków Starego Testamentu: „Czyż nie wiecie, że jeśli 
oddajecie samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami 
tego, komu dajecie posłuch: bądź [niewolnikami] grzechu, [co wiedzie] do śmierci, 
bądź posłuszeństwa, [co wiedzie] do sprawiedliwości? Dzięki jednak niech będą Bogu 
za to, że gdy byliście niewolnikami grzechu, daliście z serca posłuch nakazom tej 
nauki, której was oddano a uwolnieni od grzechu oddaliście się w niewolę 
sprawiedliwości (Rz 6, 16-18).

Napomnienia, które mają nas nawrócić, w proroctwie od Pana nie są groźbą, 
wyrokiem, przepowiadaniem kary, ale pocieszeniem dającym nadzieję i nowe 
spojrzenie na naszą rzeczywistość, korygującym nasze postępowanie.

Nie każde proroctwo jest prawdziwe, to znaczy pochodzące od Boga. Jakie są więc 
kryteria oceny autentyczności proroctwa? Oto one:
- Jeśli proroctwo jest od Boga, to ma na celu zbudowanie, pokrzepienie i pocieszenie. 
Jeżeli proroctwo zasiewa w duszy strach, przygnębienie, dezorientację, powinno być 
osądzone jako fałszywe.
- Głównym celem proroctwa powinna być chwała Boża. Wypowiadane słowa 
proroctwa mają wypływać z miłości Bożej.
- Proroctwo powinno potwierdzić się – w przyszłości spełnić się.
- Treść przekazu musi być zgodna z Pismem Świętym i nauczaniem Kościoła.
- Proroctwo powinno nas kierować ku Bogu, zwracać uwagę na życie nadprzyrodzone,
a nie wywoływać sensację, np. przez przepowiadanie daty końca świata.
- Charyzmat proroctwa w wąskim znaczeniu jest „mówieniem w imieniu Boga” lub 
„przedstawianiem woli Bożej”, a w dawnym rozumieniu „wezwaniem skierowanym do 
ludu Bożego”, które ma doprowadzić do przemiany serc i do nawrócenia.
Nie bójmy się głosić tego, co słyszymy w sercu ku pokrzepieniu i pocieszeniu innych: 
„Możecie bowiem w ten sposób prorokować wszyscy, jeden po drugim, aby wszyscy 
byli pouczeni i podniesieni na duchu” (1 Kor 14,31).

Nie należy się jednak dziwić, że i fałszywy prorok jest także prorokiem. Bestia ma 
swoich proroków, którzy przemawiają w jej imieniu. Zatem nie wiemy o jakiej 
„autentyczności” MBM nam dzisiaj mówi.
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Szatan ma swoją dobrze opracowaną strategię. Tak manipuluje prawdą, aby 
można było uwierzyć w jego mistyfikację i odciągnąć od prawdziwych, 
nadprzyrodzonych objawień. Udaje mu się osiągnąć cel poprzez szerzenie sensacji, i 
to czasami w środowiskach mocno zaangażowanych religijnie i pobożnościowo. W ten 
sposób dotykane są najbardziej grupy zaangażowane w ewangelizację.

Bardzo skutecznym środkiem dla anty-apostołów stał się internet. Szybkość 
przekazywania informacji jest natychmiastowa. W jednej sekundzie rozchodzą się 
wiadomości po całym świecie. Wykorzystywany on jest także dla anty-świadectwa, 
jakim są „orędzia ostrzeżenie” (z Irlandii). Proszę zauważyć, jak środowiska 
rozpowszechniające te „orędzia” są wręcz znerwicowane, zaangażowane w jak 
najszybsze przekazanie kolejnego „orędzia”. Zostały zwiedzione „natychmiasto-
wością”, bo „czas jest bliski”, a „ostrzeżenie” ma nadejść już „tu i teraz”. Dla 
apostołów czasów ostatecznych wystarczy stwierdzenie ewangeliczne: „Bądźcie 
gotowi!”, „Oto chwila jest bliska”, „Oto czas nadszedł”. Nerwowość anty-apostołów 
wynika z …szatańskiego poczucia chwili, bo wie, że niewiele czasu mu pozostało! Bóg 
ostrzega ludzkość w każdym czasie. Szczególnie teraz posyła Matkę Najświętszą (XIX 
i XX w). Maryja robi to w sposób macierzyński – jak najbardziej naglący! Anty-
apostołowie wpadają w panikę, a prawdziwi apostołowie zwierają szyki i 
przygotowują się jeszcze bardziej duchowo do stoczenia bitwy.

Schemat działania tych zwiedzionych środowisk jest taki sam, ponieważ diabeł nie 
potrafi wymyślić nic nowego, dlatego powtarza te metody, które okazywały się w jego 
strategii skuteczne. Jego celem jest oszukać ludzi i wmówić im, jaki to Kościół 
katolicki jest niedobry, zakłamany i fałszywy. Poprzez fałszywy ekumenizm 
wprowadza już pojęcie „jednego kościoła”, opartego tylko na wierze, ale już nie na 
dyscyplinie i posłuszeństwie. I na to daje się złapać wielu wierzących, rozczarowanych 
próbami Kościoła, którym został poddany w tym czasie. A zatem to nie mogą być 
apostołowie czasów ostatecznych, którzy opluwają swoją Świętą Matkę! Stąd wynika 
obietnica „Raju na ziemi”. To jest anty-świadectwo, w które wciąga się coraz więcej 
anty-apostołów, letnich i nie znających rzeczywistości prawdziwej i zdecydowanej 
walki.

Pojawienie się fałszywych proroków, anty-apostołów czasów ostatecznych, jest 
zawarte w zamyśle Bożym, o czym Jezus – Wcielone Słowo Boże – mówił, kiedy 
charakteryzował czas poprzedzający Jego Przyjście. To czas, w którym nawet wybrani 
zostaną zwiedzeni!

Charakterystyczną cechą „orędzi” fałszywych wizjonerów jest pojawianie się treści 
prawdziwej i fałszywej. Ta druga jest takim „wabikiem” na sekundę. Zasada, na której 
się opierają, jest jak hak, który kryje swoją przynętę. Co chociażby widać po 
„orędziach” irlandzkich, gdzie stosuje się kontrargument: „Jak to możliwe, aby diabeł 
wzywał do Różańca i odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego?” A to właśnie 
może być takim wabikiem, bo przecież zorientowany czytelnik zrozumie, że 
priorytetem i celem tychże „orędzi” nie jest wezwanie do modlitwy różańcowej, lecz 
do odmawiania modlitw „krucjaty” i bezwzględne zaakceptowanie podyktowanych 
słów rzekomego Pana Jezusa, które zostały nazwane Księgą z Kells lub Księgą 
Prawdy. Ponieważ zadaniem diabła jest zwieść wybranych, zatem musi posunąć się w 
jeszcze bardziej wysublimowany sposób, by odciągnąć wierzących od Prawdy. Jest 
nawet wstanie „wezwać” do modlitwy, ale w taki sposób, by narzucić zupełnie inny 
sposób modlenia się, to znaczy uzależnić od litery (treści, automatycznie 
powtarzanej). Apostołowie czasów ostatecznych wiedzą, że bronią i tarczą jest 
modlitwa, ale orężem jest przede wszystkim moc ducha. Diabeł zatem w pierwszym 
etapie zwodzenia może posłużyć się całkowitą prawdą, by w ostateczności tak osłabić 
„pancerz wiary” i zadać śmiertelny cios. Istotą wiary jest świadomość – także 



9

świadomość walki! Szatanowi bardzo zależy, aby doprowadzić do duchowego 
zmęczenia, dlatego posługuje się anty-apostołami, którzy nie tylko rozpowszechniają 
fałszywe orędzia, ale przyczyniają się do odwrócenia uwagi od prawdziwej Nauki Pana 
Jezusa na rzecz wiary w pseudo-orędzia.

Pamiętajmy, że naszym schronieniem i pewną obroną jest Niepokalane Serce 
Maryi. Wynika to z faktu, że w Apokalipsie ukazana jest Maryja jako Niewiasta 
obleczona w słońce i, co potwierdza wielu mistyków, ten czas należy do Niej, gdyż 
Chrystus pragnie doprowadzić do jedności całe stworzenie w Jej Niepokalanym 
Sercu. Apostołowie czasów ostatecznych z pewnością będą bronić dobrego Imienia 
Maryi, wynagradzać Niepokalanemu Sercu poprzez nabożeństwo objawione w 
Fatimie. Przede wszystkim będą stawać w obronie Eucharystii, która jest źródłem i 
centrum.

„PIECZĘĆ BOGA”

„Wizjonerka” z Irlandii opublikowała tekst modlitwy (jednej z 
wielu), która została nazwana „pieczęcią Boga”. Została ona 
wydrukowana szczególnie ozdobnie z zaznaczonym tekstem: 
„Wszystkim, którzy przyjmą tę Pieczęć, będzie ofiarowana 
ochrona, dla was wszystkich i każdego z osobna oraz waszych 
rodzin w czasie przygotowań na Powtórne Przyjście Chrystusa”.

Dokument opatrzony „pieczęcią” zawiera symbol krzyża z 
koroną, który jest staromasońskim symbolem rycerzy 
templariuszy. Jego znaczenie wyjaśnia mason Ray Denslow. Jest 
on używany przez „Towarzystwo Biblijne Strażnica”. „Krzyż i 
korona – można powiedzieć, że ograniczają się niemal wyłącznie 

do historycznych stopni w masonerii, czego przykładem było rycerstwo rytu 
szkockiego. W Galii można znaleźć krzyż, który był symbolem słońca o równych 
ramionach i kątach; dla Fenicjan był symbolem ofiary dla ich boga Baala, a dla 
Egipcjan był symbolem życia wiecznego” (Ray V. Denslow, masońskie Portrety, 
Transakcje tys Missouri Loży Research, vol. # 29,. S.7– podkreślenie w oryginale).

Dyplomik podpisał „Bóg Najwyższy”. Tak mówił legion demonów wypędzony 
przez Pana Jezusa: „Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? 
Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie!” Ciekawe zestawienie, gdyż w w/w cytacie z 
Ewangelii św. Marka 5,7 demon zaklina się na Boga, aby Jezus Go nie dręczył. Skoro 
Legion (diabeł) mógł zaklinać się na Boga, to przecież i ten podpis „Bóg Najwyższy” 
może być pieczęcią, podpisem demona. W Starym Testamencie Izraelici nie znali 
innego Boga jak tylko Najwyższego. Teraz Jezus w Nowym Testamencie objawia Ojca 
i sam jest Bogiem. Czyni Jego wolę. A diabeł chce być najwyższy, ponad Boga, więc 
może chcieć, by mu tym podpisem oddano cześć jako „najwyższemu”, („I będą 
oddawać cześć Bestii i jej obrazowi” – Apokalipsa). Świadczy o tym też i to, że w tej 
„krucjatce” zmieniono tekst ofiarowania, jaki został podyktowany św. Faustynie (taka 
manipulacyjka dla niepoznaki). Przecież Jezus powiedział, że nikt nie przychodzi do 
Ojca inaczej, jak tylko przez Niego.
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     Symbole masońskie                                           Pieczęć Boga Żywego (MBM)

Klasyczne wyjaśnienie pieczęci Ducha Świętego jako znaku Chrztu świętego czy 
bierzmowania – pieczętowanie sług Bożych z każdego pokolenia, o którym pisałem w 
odniesieniu do naszych czasów – jest pewną tajemnicą Boga. Czy wszyscy ochrzczeni i
bierzmowani będą zbawieni, skoro przyjmują te sakramenty dla tradycji, bądź 
powierzchownie? Sakrament nie kwalifikuje więc automatycznie do grona wybranych, 
a tak właśnie funkcjonuje owa „pieczęć”.

Należy zwrócić uwagę, że pieczęć ma bardzo wiele wspólnego z prawdą. Głęboko 
przyjętą, tożsamą z człowiekiem prawdą naszego życia. Nie jest to byle jaka prawda 
(naukowa, psychologiczna itp.), ale Prawda, o której mówił Pan Jezus i którą 
rozpoznajemy w sobie, widząc siebie w Jej świetle jako dzieci Boże. Sam obrzęd 
pieczętowania rozumiałbym jako naszą świadomą decyzję: bez względu na 
konsekwencje – decyzję pójścia za Barankiem. Chodzi tu nie o jedno- czy wielokrotne 
emocjonalne uniesienie, nie o „dyplomik” ani modlitwę, ale o wybór świadomy. Tak 
należałoby rozumieć w dzisiejszych czasach pytanie Piotra: „Panie, do kogóż 
pójdziemy?”
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Pieczętowanie jest obrzędem o charakterze ponadczasowym. Dla tych, których los 
się już wypełnił, oznacza włączenie do społeczności sług. Dla tych, którzy żyją lub żyć 
będą na ziemi, jest obietnicą Bożego wsparcia w zawierusze nadchodzących wydarzeń. 
Znak pieczętowania widoczny jest tylko w świecie ducha. Pieczętowanie oznacza więc 
oddanie Bogu na własność całego wnętrza człowieka, oznacza zwrot ku Niemu całej 
jego osobowości. Agresja szatana skierowana jest wyłącznie przeciw człowiekowi. 
Inna zdobycz go nie interesuje. Jednak nie jest w stanie zaatakować ludzi, którzy mają 
już pieczęć Boga na czołach. Św. Jan widzi jakby ilustrację tego, co w postaci 
zapowiedzi wiadome było jedynie sługom Boga. Widzi stojących przed tronem i 
Barankiem nieprzebrany tłum – te sto czterdzieści cztery tysiące wybranych i 
opieczętowanych znamieniem przynależności do Boga. I rzeczywiście wybrani zostali 
„bez względu na osobę”, a jedynie według przymierza, które jest wyrazem prawdy ich 
serc. „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” – powiedział Pan Jezus.

„Pieczęć” w formie dyplomu i modlitwy jest formą zwodzenia, przebiegłą, ale w 
gruncie rzeczy prymitywną. Jakie to mało skomplikowane: odmawiajcie sobie 
Różaniec (dla uwiarygodnienia!), odmówcie modlitwę, która jest „jedynym i 
ostatecznym ratunkiem” (zresztą sam tekst modlitwy jest wątpliwy), a wtedy 
dostaniecie „pieczęć” z „podpisem samego Boga” i wejdziecie sobie do raju, będziecie 
uratowani. Czy o takiej postawie mówił Pan Jezus w swojej Ewangelii?

Jest jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o znak Bestii. To dla wytrawniejszych 
poszukujących. W języku greckim, jak również w polskim tłumaczeniu jest napisane: 
„otrzymali znamię na prawą rękę lub czoło”. Ewidentnie użyte jest greckie słowo epi
czyli „na”, a nie „w” (w rękę). Zatem wszczepianie „czipów” pod skórę nie należy 
odczytywać jako tego jedynego znaku Bestii. Przeciwnie – należy się tego wystrzegać, 
bo jak pisałem wcześniej, jest on związany bardziej z kontrolą, a nie z potępieniem.
Należy także zwrócić uwagę na zasadniczą różnicę pomiędzy „opieczętowaniem” a 
„przyjęciem pieczęci”. Przyjęcie pieczęci jest aktem poddania, podobnie jak w 
Apokalipsie przyjęcie znamienia Bestii!

Zwolennicy „wizjonerki” z Irlandii doszli już do hipokryzji, sprzedając „Pieczęć” na 
aukcji internetowej, co świadczy o zysku materialnym, a nie o duchowej trosce.

Wszystko, co do tej pory zostało napisane, posiada cechy fałszywego, zwodzącego 
„orędzia”, które prowadzi do zachowań sekciarskich. Według ks. Władysława Nowaka 
sekty charakteryzują się:

a) — misjonarską gorliwością. Członkowie zastępu fałszywej „prorokini” bardzo 
gorliwie rozpowszechniają swoje koncepcje. Wierzą przy tym, że tylko oni są w 
posiadaniu prawdy o Bogu i że ich zadaniem jest nieść to posłanie całemu światu, 
który bez niego jest skazany na potępienie;
b) — charyzmatycznym przywódcą. Przywódca jest uważany za osobę o wyjątkowej 
mocy, za kogoś więcej niż zwykłego śmiertelnika;
c) — wyłącznością prawdy. Wierzą, że jako jedyni posiadają naukę potrzebną do 
zbawienia. Zbawienie można osiągnąć tylko przyłączając się do nich, akceptując ich 
wierzenia, przyjmując praktyki lub używając zalecanych przez nich technik;
d) — nadrzędnością grupy. Wiara w posiadanie jedynej prawdy prowadzi do 
przekonania, że sekta stanowi grupę elitarną. Członkowie, posiadając wiedzę 
uzyskaną w sekcie, są przekonani o swojej wyższości nad tymi, którzy nie należą do 
ich grupy;
e) — ścisłą dyscypliną. Wszystkie dziedziny życia członków sekty są ściśle 
podporządkowane działalności w sekcie. Dyscyplina taka przybiera formę ścisłej 
kontroli;
f) — dławieniem indywidualności. W sektach nie ma miejsca dla wolnomyślicieli. 
Wszelkie objawy swobodnej interpretacji, czy niezależności w postępowaniu, są 
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zawczasu dławione. Nowicjusze są tak kształceni, by wyrzec się odpowiedzialności 
osobistej i oddać się całkowicie pod kierownictwo swoich przełożonych;
g)— odchyleniem doktrynalnym. 

Podsumujmy w zastosowaniu do fanów Irlandki:
ad a) gorliwość apostolską poznaliśmy na allegro;
ad b) największą „prorokinię” także poznaliśmy – ma więcej do powiedzenia, niż całe 
Magisterium Kościoła razem wzięte;
ad c) mi uciekło, ale odpowiedź nie wymaga większego wysiłku intelektualnego;
ad d) wiadomo, że tylko ci co mają „pieczęć”, mają klucz do „Raju na ziemi”;
ad e) tu występuje raczej samokontrola poprzez „krucjatki”;
ad f) biada tym, którzy spróbują się wychylić i mieć inne zdanie ;
ad g) jest ich tak wiele, że za jednym razem nie da się wymienić.

Mamy do czynienia na gruncie tych „orędzi” z falsyfikacją całej tradycji Kościoła 
katolickiego. Co więcej – już kilka wieków temu tak samo sądził Luter: po co 
pośrednictwo Kościoła? Po co kapłaństwo, po co śluby zakonne i posłuszeństwo? 
Wystarczy prosta wiara, wystarczy, że każdy w głębi swojej duszy będzie mówił do 
Boga i Bóg będzie mu odpowiadał bezpośrednio. W istocie mamy do czynienia z 
inicjacjami duchowymi raczej z gruntu fałszywej mistyki neopogańskiej na zasadzie 
duchowego zwodzenia. Bezpośrednio Bóg się nie objawia ot tak sobie, a jeżeli to czyni 
(jak w wypadku Mojżesza, czy tak jak przez pośrednictwo Matki Bożej w Fatimie czy 
w Lourdes) – to zawsze jest to w ukryciu. Natomiast fałszywy wizjoner sugeruje, że 
już nie jest potrzebny rozum i wiedza, niepotrzebna jest też mediacja Kościoła. Istotą 
tego zwodzenia jest droga na skróty – wychowanie i wzrastanie w wierze już nie jest 
potrzebne... Wystarczy tylko zrobić dobrą minę i wzbudzić jakąś nieokreśloną 
postawę otwarcia pozarozumowego – otwarcia bardzo dwuznacznego, ponieważ 
nieokreślonego i wybiórczego.

JAKO CHRZEŚCIJANIE, KATOLICY, MAMY OBOWIĄZEK PRZYPOMINANIA 
NASZYM WSPÓŁBRACIOM O POWROCIE PANA JEZUSA, LECZ BIADA NAM,
„GDYBYŚMY GŁOSILI NAUKĘ INNĄ OD TEJ, KTÓRĄ USŁYSZELIŚMY” (oczywiście 
z Prawdziwego Źródła, a nie z zafałszowanego i zatrutego).


