Módlcie się, uspokójcie się i cieszcie się, gdyż czas ten jest teraz bliski
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Moja najmilsza Córko, czasami Moje przekazy wywołują u ciebie dezorientację, ale to nie
szkodzi. Moje drogi i te Boskie plany, organizowane przez Mojego Przedwiecznego Ojca,
nie są łatwe do zrozumienia.
Bądźcie swoimi myślami przy Mnie. Skupcie się tylko na modlitwie, a zwłaszcza na tych
modlitwach, które pomogą uratować zatwardziałych grzeszników od piekielnych ogni.
Spędzajcie ten czas na cichej kontemplacji i prostych modlitwach. Jest to wszystko, na czym
Moje dzieci muszą się skoncentrować. Musicie spróbować przyprowadzić do Mnie wasze
rodziny i przyjaciół, przygotowując ich na Moje przybycie.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się Koronką do Mojego Bożego Miłosierdzia, aby
zapewnić ocalenie dla tych dusz, które są tak opanowane przez zło, że ich ratunek możliwy
będzie jedynie poprzez wasze modlitwy.
Nie starajcie się wyjaśniać waszym dzieciom tego, jak te czasy będą przebiegać, gdyż one
tego nie zrozumieją. U wielu może spowodować to niepotrzebny strach.
Jeszcze raz mówię wszystkim Moim drogim dzieciom: Przychodzę, aby was uratować.
Pamiętajcie o tym. Gdybym nie przyszedł w tym czasie, oddalilibyście się ode Mnie,
ponieważ moce sił zła są tak powszechne w waszym świecie.
Jestem waszym Zbawieniem. Waszą Ucieczką od okropności spowodowanych wpływem
szatana, których świadkami jesteście w waszym świecie, gdziekolwiek spojrzycie. Dzieci,
musicie zaufać Mojej Miłości do was. Czyż nie wiecie, że nie mógłbym pozwolić, abyście
nadal wszyscy znosili to zło?
Wam wszystkim, Moje dzieci, obiecuję: Będziecie cieszyć się nową erą Raju jako Moje
wybrane dzieci, ale do każdego mężczyzny, kobiety i dziecka w odpowiednim wieku
należało będzie, aby zdecydować, czy chcą się przyłączyć, by razem w jedności korzystać z
tej chwalebnej egzystencji.
Módlcie się, uspokójcie się i cieszcie się, gdyż czas ten jest teraz bliski.
Śpiewajcie pełni uznania dla Mojego Przedwiecznego Ojca za chwałę, którą obdarzy On
wszystkich tych, którzy przyjmą Moją Rękę Miłosierdzia.
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