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Moja droga, ukochana Córko, rozłąka ze Mną jest bolesna, zwłaszcza dla tych, którzy Mnie 

znają. 

Dusze, gdy tylko raz ujrzą Miłość, którą mam dla nich, będą uważać potem ból rozstania za 

trudny do zniesienia. Jest to jeszcze bardziej wyraźne, gdy dusze, które wyznają, że Mnie 

kochają, znajdują się po śmierci z powodu grzechu w czyśćcu. 

Chociaż wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu w końcu pójdą do Nieba, ból rozłąki ze Mną 

jest bolesny i przygnębiający. 

Dla wielu dusz, które wierzą w Boga, sama wzmianka o piekle przynosi udrękę do ich serc. 

Z kolei ci, którzy sądzą, że ich dusze potrzebują oczyszczenia w czyśćcu, także czują 

niedolę, która jest trudna do zrozumienia przez dzisiaj żyjących. 

Dzieci, wasz czas na ziemi jest tak ważny, ponieważ w tym okresie powinniście dążyć do 

oczyszczenia waszych dusz przez post i pokutę. Wykorzystajcie ten czas, gdy jeszcze 

możecie, aby ratować wasze dusze. Aby tak uczynić, musicie zawsze szukać pokory dla 

zapewnienia, że pozostajecie mali w Moich oczach, gdyż tylko mały może przejść przez 

najwęższe z wąskich bramy Raju. 

Powitajcie zatem dar czyśćca ofiarowany wam podczas Ostrzeżenia — jeżeli będziecie 

musieli być tak oczyszczeni — jako pokutę za swoje grzechy. Dzieci, nie musicie czekać na 

śmierć, aby zaznać tego oczyszczenia. Jesteście błogosławione, dzieci, gdyż blizny grzechu 

nie pozostaną na waszych duszach. Będziecie mogły następnie uzyskać natychmiastowy 

dostęp do nowej Ery Pokoju, o której mówiłem. Tam zabrane będą wszystkie Moje dzieci, 

które szukać będą przebaczenia za grzechy podczas Ostrzeżenia. 

Otwórzcie swoje serca i powitajcie Mnie, gdy przyjdę do was w nadchodzącym Ostrzeżeniu, 

kiedy będziecie mogli Mnie objąć. Pozwólcie Mi przytulić was i przebaczyć wam wasze 

grzechy, tak abyście w końcu stali się Moi, ciałem, umysłem i duszą, z całkowitym 

oddaniem, którego od was potrzebuję. 

Będzie to wasz moment chwały przed Moimi oczami. Staniecie się wówczas gotowi do 

drugiego etapu, kiedy będziecie mogli dołączyć do waszych braci i sióstr w nowym Raju na 

ziemi, tak jak został stworzony na początku przez Boga, Stwórcę wszystkich rzeczy. 

Stanie się on waszym nowym i prawowitym domem na 1000 lat. Oczekujcie Mojego 

przybycia z miłością, nadzieją i radością. Nie macie się czego obawiać. Cieszcie się. Przyjdę 

ponownie, aby uratować was przed wrogiem ludzkości. Tym razem jego moc jest tak 

osłabiona, że trudno mu będzie porwać dusze tych, którzy przyjmą Mnie z otwartymi 

ramionami podczas Ostrzeżenia. 
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