Klucze do Mojego nadchodzącego Królestwa
— przyszłego świata — zostały przygotowane
wtorek, 14 października 2014, godz. 18.15
Moja wielce umiłowana córko, wypełni się wszystko, co objawiłem światu poprzez te orędzia.
Niestety wielu z tych, którzy znają te orędzia, nadal będzie tłumić Moje Słowo. Inni — ci, którzy w te
orędzia nie są wtajemniczeni — będą przeciwstawiać się Mojemu Słowu, danemu im w Świętych
Ewangeliach.
Wzywam was wszystkich, którzy kroczycie ze Mną po tej ziemi, i proszę was, zaufajcie Mi. Żyjcie
według Mojego Słowa, a nie umrzecie. Przeżywajcie wasze życie zgodnie z Prawdą, a Ja wyleję
wspaniałe Łaski na was i na tych, których imiona przede Mną wymieniacie. Kiedy świat pogrąży się
w ciemności — kiedy wszędzie wybuchną wojny, a choroby i głód dopadną ludzkość — staniecie się
świadkami Mojej Interwencji. Będę chronił wszystkich tych, którzy zawierzą się Mojemu
Najświętszemu Sercu. Podźwignę tych, których serca mogą być przytłoczone, i przyniosę pokój i
ukojenie duszy tym, którzy proszą Mnie o te Dary.
Jedynie Ja, Jezus Chrystus, mogę uczynić lżejszym wasze brzemię. Jedynie Ja mogę pokonać waszych
wrogów, którzy nadużywają władzy i wpływów, aby was zniszczyć dla swojego własnego pożytku.
Tylko wy, Moi umiłowani wyznawcy, możecie Mi sprowadzić dusze tych, którzy Mnie odrzucają,
którzy nie chcą Mnie przyjąć i którzy się Mnie wypierają. Wielu z nich nigdy do Mnie nie przyjdzie,
chociaż Ja otwieram dla nich Moje Miłosierdzie.
Musicie nadal posługiwać się modlitwami, które zostały wam dane. Bądźcie blisko Mnie, bo kiedy to
czynicie, dana jest wam wszelka ochrona przed złem. Musicie być silni, odważni i zachować spokój,
bo Ja zawsze pozostanę przy was. Będę was pocieszał. Obetrę każdą łzę, a za niedługo obejmę was i
waszych najbliższych Moimi Kochającymi Ramionami.
Klucze do Mojego nadchodzącego Królestwa — przyszłego świata — zostały przygotowane i
są dostępne dla tych wszystkich, których imiona znajdują się w Księdze Życia. Ale Moje
Miłosierdzie jest tak wielkie, że powitam w Moim Nowym Raju także tych, których imiona
nie są w niej wymienione, jeżeli sprowadzicie Mi te dusze poprzez wasze modlitwy.
Wasz umiłowany Jezus

