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Moja droga, ukochana Córko, dlaczego, kiedy rozważa się Moje Słowo, jest to tak 
odpychające dla wielu z Moich dzieci? Chociaż Moje dzieci zawsze muszą umieć 
rozpoznawać, czy takie wiadomości są publikowane przez tych, którzy rzeczywiście 
przychodzą w Moim Imieniu, muszą się także nauczyć, aby być w każdej chwili gotowym do 
otwarcia swoich serc i umysłów. 

Och, jak bym chciał, aby zwłaszcza Moi wyznawcy otworzyli swe oczy i powitali Mnie w 
swoich sercach. To jestem Ja, Jezus, który wzywa was do usłyszenia Mojego Głosu, kiedy 
zachęcam was do przyjścia do Mnie w modlitwie. 

Wasz czas na ziemi jest w kluczowym punkcie. Nie upłynie go zbyt wiele, zanim nie 
obwieszczę nowej ery pokoju. I dlatego was potrzebuję, aby teraz przygotować wasze 
dusze. 

Nie dopuśćcie, aby arogancja uczyniła was ślepymi na Prawdę. Czyż nie wiecie, że Ja nigdy 
bym was nie oszukał? Słuchajcie Moich wskazówek, aby zamknąć usta złemu, kiedy 
zaciemnia drogę waszego rozeznania. Nie pozwólcie mu utrzymywać was na dystans, bo 
gdybyście tylko usłyszeli Moje Najświętsze Słowo, wiedzielibyście, że to jestem Ja, Jezus 
Chrystus, który was wzywa. 

Dzieci, gdybyście wiedzieli, ile zarazy zrzuconej zostało na Moje cenne dusze na całym 
świecie, bylibyście zszokowani. Ciemność ta przyćmiewa od czasu do czasu nawet Moich 
drogich wyznawców. Ból, który czuję, kiedy jestem świadkiem ich wątpliwości co do tych 
orędzi, zwłaszcza wśród tych dusz, które regularnie się modlą i okazują prawdziwe 
nabożeństwo, powoduje u Mnie łzy wielkiego smutku. 

Módlcie się, módlcie się, módlcie się o prowadzenie przez Ducha Świętego. Odpowiem na 
wasze wołanie, jeśli otworzycie wasze zatwardziałe serca i poprosicie o dar rozeznania. 

Jakże smutni będziecie, gdy podczas Ostrzeżenia objawiona wam zostanie Prawda. Teraz 
proszę o wasze modlitwy, aby uratować inne dusze. Z pewnością, jeśli nawet wątpicie w 
Moje Słowo dane przez te orędzia, wciąż możecie odnaleźć Je w waszym sercu, aby modlić 
się za zagubione dusze. 

Kocham was i oczekuję waszej reakcji na Moje apele o modlitwę. 

Wasz Jezus 


