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Moja wielce umiłowana córko, proszę, zrób wszystko, żeby każdy naród usłyszał Moje 
Proroctwa, tak aby wszyscy mogli się przygotować na tę cudowną, odnowioną Ziemię 
— Nowy Raj. Każde dziecko Boże ma prawo do swojego dziedzictwa, i — tak jakby się 
przygotowywali do wspaniałego wesela — dzieci Boże muszą rozpocząć planować ten 
Wielki Dzień. 

Wzywam żydów, muzułmanów i chrześcijan, jak i tych związanych z 
jakimikolwiek innymi wyznaniami, aby teraz Mnie wysłuchali: Nie będzie wśród 
was nikogo, kto by nie został dotknięty nikczemnością antychrysta. Ale jeżeli 
przygotujecie się teraz, to staniecie się — poprzez przyjęcie Pieczęci Boga 
Żywego i zachowanie Jej w waszych domach — odporni na cierpienie, które 
będzie zadawane światu. 

Kiedy jest wam dawane Słowo Boże — Prawdziwe Słowo — musicie się zatrzymać i 
posłuchać, gdyż ono poprowadzi was do Bram Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Ten 
Nowy Raj już czeka i stanie się domem dla miliardów dusz, łącznie z tymi, którzy 
oczekują w Czyśćcu oraz są w Niebie. Zjednoczę wszystkich tych, których serca są 
otwarte na Panowanie Boga, tych, którzy odczują Miłość Mojego Miłosierdzia. 

Proszę, nie obawiajcie się tego Dnia, gdyż przyniesie On wam wielkie szczęście, pokój 
i radość. Moje Królestwo wprawi was w zachwyt z powodu Jego oszałamiającego 
piękna. Wielu z was lęka się Moich Orędzi, ponieważ sądzicie, że Powtórne Przyjście 
oznacza śmierć — koniec. Ale to przypuszczenie jest mylne. 

Ci z was, którzy przychodzą do Mnie z nieprzymuszonej woli, nie stawiając 
jakichkolwiek warunków, z pokorą i miłością, nie zaznają bólu śmierci fizycznej. 
W zamian za to w mgnieniu oka znajdziecie się w swoim nowym otoczeniu. Na 
początku was to zaszokuje, ale potem, rozejrzawszy się dookoła, natychmiast 
napotkacie waszych najbliższych. Zbawię tak wiele dusz, że będziecie z waszymi 
rodzinami, także z tymi, których kochacie, a którzy już są ze Mną w Niebie, oraz z 
tymi, których uwolnię z ogni Czyśćca. 

Wielka radość zapanuje wszędzie. Będzie ona trwać 100 dni. W Moim Nowym 
Raju będzie tylko jedna religia, a w Nowej Jerozolimie będzie się Mnie 
codziennie adorować. Wszystko  będzie trwało w jedności ze Świętą Wolą 
Mojego Ojca. Będzie istnieć dwanaście narodów, ale tylko jeden język, gdyż Ja 
nie zezwolę na podział. 

Wyznaczę przywódców w każdym narodzie; nie będzie wam brakowało żywności, 
wody, domów i sił witalnych. Żadnej śmierci już nie będzie, ponieważ Ja dam tym 
wszystkim, którzy tam wejdą, Życie Wieczne. Wszystkie narody będą razem pracować 



nad upowszechnianiem Słowa Bożego, a poczucie szczęścia — które jest niemożliwe 
do osiągnięcia dzisiaj na Ziemi — będzie jednym z najwspanialszych Darów, który 
wam  sprezentuję. Będziecie bardzo gorąco kochani i będziecie kochać Mnie, tak jak 
Ja kocham was. 

Wielu z was spotka przeszłe pokolenia z waszych rodzin, sięgające całych stuleci 
wstecz. Przyszłe pokolenia będą się rozwijać, tak że ujrzycie waszych synów i 
córki, wchodzących w związki małżeńskie i powołujących do życia doskonałe 
dzieci Boże — a  każde jedno z nich pobłogosławione wspaniałymi Łaskami. 
Zostanie mianowana Głowa Mojego Kościoła, a będzie to Piotr, gdyż Ja 
obiecałem, że on ukształtuje Mój Kościół na Ziemi. Tak więc w Nowym Raju 
będzie on stał na czele Mojego Kościoła. 

Och, gdybym tylko mógł wam pokazać, co was oczekuje w przyszłości, szlochalibyście 
z radości i walczylibyście wówczas, by znaleźć się na waszej drodze ku Bramom Raju. 
Więc proszę was wszystkich: Zignorujcie próby powstrzymania was w waszych 
poszukiwaniach Życia Wiecznego. Zignorujcie tych, którzy wam mówią, że Ja nie 
Istnieję. Nie dawajcie wiary tym, którzy wykorzystują Moje Święte Słowo, aby was 
przekonać, że to nie Ja mówię do was teraz poprzez te Orędzia. 

Musicie walczyć o każdego z was, abyście otrzymali to chwalebne dziedzictwo, gdyż 
żaden człowiek nie ma prawa nikomu innemu odmówić tej wspaniałej spuścizny, 
która należy się każdej pojedynczej duszy, bez względu na to, jak może być ona 
sczerniała. Ja Jestem tym, który daje wam narzędzia, służące sprowadzaniu do Mnie 
zewsząd dusz — zatem razem możemy obrócić wniwecz działalność szatana i szybko 
wprowadzić się do Nowego Świata. 

Pokój Mój wam daję. 

Wasz Jezus 


