Nie dopuszczę, aby ci, którzy mają wejść do
Mojego Nowego Raju, przechodzili przez
cierpienie śmierci fizycznej
środa, 23 kwietnia 2014, godz. 15.30
Moja wielce umiłowana córko, wielu ludzi błędnie wierzy w to, że Moje Ostrzeżenia dla
ludzkości są przyczyną odczuwania rozpaczy i niepotrzebnych zmartwień. Takie reakcje są
zrozumiałe, ale dowiedzcie się o tym: Przyszłość świata, który nadchodzi, jest Wspaniała pod
każdym względem, zapiera dech. Raj, który został dla was przygotowany, napełniłby was
respektem, zachwytem i poczuciem wielkiego entuzjazmu, gdybym go wam odsłonił choćby
przez jeden przelotny moment. Jednak z tego względu, że człowieka ogarnia lęk przed
nieznanym i że brak mu zaufania do Mojej Obietnicy przyniesienia każdemu z was Życia
Wiecznego, dlatego też trudno jest wielu z was przygotować się na Moje Królestwo.
Moi umiłowani wyznawcy, Moje drogocenne maleństwa, proszę, dowiedzcie się, że Ja nie
dopuszczę, aby ci, którzy mają wejść do Mojego Nowego Raju, przechodzili przez cierpienie
śmierci fizycznej — taki jest Mój Dar dla tego pobłogosławionego pokolenia. Przejście z tego
świata, w którym dzisiaj żyjecie, do Mojego Nowego Raju — to będzie jak mrugnięcie oka*; bo tak
Wielka jest Moja Miłość dla was. Na ten Wielki Dzień muszę was przygotować, tak aby wszyscy z
was odziedziczyli Moje Królestwo. Nie muszę na was zsyłać tych prób, które obecnie przechodzicie,
oraz tych, które jeszcze nadejdą — to prawda. Jednak muszę przygotować wielu ludzi, którzy nie
biorą na poważnie Mojego Słowa. W jaki sposób mogę was oczyścić, jeżeli nie przypomnę wam o
Prawdzie? Jedynie Prawda was wyzwoli z okowów, którymi jesteście uwiązani do diabła, który będzie
was ode Mnie odciągał przy każdej nadarzającej się okazji. On wie, że jeżeli nie odpowiecie na Moje
Wezwanie, aby zabezpieczyć sobie prawowicie należące się wam dziedzictwo w Moim Królestwie, to
on zwycięży. A wtedy wam — po tym, jak zostaniecie przez niego zwiedzeni — nie uda się pojednać
waszej duszy w objęciach Mojego Bożego Miłosierdzia.
Jedynie tym, którzy idą do Raju Moimi śladami, krok w krok, uda się dopiąć tego, że osiągną Życie
Wieczne. Proszę, bądźcie cierpliwi. Zachowajcie czujność, kiedy was wzywam. Nie odpychajcie
Mnie, kiedy usiłuję dotrzeć do was poprzez te Orędzia. Nauczcie się Mi ufać, za sprawą Mojego
Świętego Słowa, które jest już wam znane z Księgi Mojego Ojca.
Kiedy mówię na temat zła, to po prostu ujawniam przed wami oszustwo, z którym będziecie mieli do
czynienia. Problem polega na tym, że to, iż zostaniecie zwiedzeni, uczyni was ślepym na Prawdę oraz
spowoduje, że dacie wiarę (nowemu) poglądowi, który was wessie w fałszywą doktrynę. Jeżeli to nie
Mnie, Jezusowi Chrystusowi, będą oddawać cześć poprzez tę nową doktrynę, to możecie być pewni,
że nie jest ona podyktowana przez Ducha Świętego.
Zachowajcie pokój w waszych sercach, niech wasza ufność będzie ufnością dziecka i kochajcie Mnie
dokładnie tak, jak Ja was kocham. Nigdy nie przeciwstawiajcie się Mojemu Miłosierdziu, nigdy się
Mnie nie obawiajcie, nigdy nie wzbudzajcie w sobie na Mnie gniewu, a szczególnie wtedy nie, gdy
cierpicie w tym życiu. Bo wkrótce przyprowadzę was do domu. Gdy tylko zaświta Wielki Dzień,
narodzi się nowy świat — i nowe, cudowne życie oczekuje was i waszych najbliższych.
Wszyscy będziecie związani ze Mną, nie będziecie mieli wokół was wrogów — nie będzie strachu,
niebezpieczeństw czy jakiegokolwiek cierpienia. Dlaczego więc lękać się Mojego Królestwa?
Przyniesie wam Ono szczęście i miłość, których poszukiwaliście przez całe swoje życie na Ziemi —
ale którymi nigdy naprawdę nie zostaliście nasyceni, bez względu na to, jak bardzo się staraliście, by

te dary uzyskać.
Moim Największym Darem dla was jest Życie Wieczne. Oczekujcie Mojego Daru, nie mając obaw.
Przeciwnie, wyczekujcie Mojego Nowego Królestwa z miłością i radosną nadzieją, gdyż jest na co się
cieszyć.
Wasz Jezus
* Porównaj z pierwszym listem św. Pawła do Koryntian (1 Kor 15,51-52): Oto ogłaszam wam
tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w
mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby — zabrzmi bowiem trąba — umarli powstaną nienaruszeni, a
my będziemy odmienieni.

