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Będę sądził żywych i umarłych — i tylko ci, którzy okażą się tego godni, wejdą 

do Mojego Królestwa 

Moja wielce umiłowana córko, proszę powiedz wszystkim tym, którzy podążają za 
Moimi Naukami, aby przypomnieli sobie o Mojej Obietnicy. 

Tłumaczyłem wyraźnie, że powrócę ponownie, aby odzyskać Moje Królestwo. 

Moje Powtórne przyjście jest oczekiwane, a ci, którzy deklarują, że znają Prawdę, która 
jest zawarta w Księdze Mojego Ojca, będą wiedzieć, że nieprawdy w Niej nie ma.   

Powrócę ponownie, tak jak jest to przepowiedziane, a ten czas już prawie dla was 
nastał. 

Osądzę żywych i umarłych — i tylko ci, którzy okażą się tego godni, wejdą do Mojego 
Królestwa. 

Jest też przepowiedziane, że diabeł przygotuje na ziemi wojnę, aby walczyć z Moim 
Ojcem o dusze. 

Tej wojny nie może on wygrać, a jednak wielu z tych, którzy żyją życiem opartym na 
fałszywych obietnicach, wierzy, że ich ziemskie życie to jest już wszystko, co się liczy. 
Złudzenie to, które zakorzeniło się wśród wielu ludzi, stanie się ich upadkiem. 

O, jakże bym pragnął, aby dusze te zdążyły na czas otworzyć oczy na Prawdę, zanim 
nie będzie dla nich późno. 

Mój ból i udręka nigdy przedtem nie były tak dotkliwe jak obecnie — kiedy mam 
przed oczyma te biedne, zwiedzione dusze, które będą dla Mnie utracone. Oto 
dlaczego właśnie teraz  dusze ofiarne, dusze wybrane oraz ci, którzy są blisko Mojego 
Najświętszego Serca, przeżywają takie cierpienia. To Ja cierpię w nich, gdyż przybliża 
się czas. 

Plany Mojego Ojca, aby osłonić Jego dzieci i je opieczętować Jego Pieczęcią Ochrony, 
leżą jak na dłoni. 

Każda pojedyncza dusza jest przez Niego poszukiwana. A Duch Święty otacza w tym 
historycznym momencie tak wiele dusz — chcąc przyciągnąć je do Moich Świętych 
Ramion. 

Proszę, nie odrzucajcie Mojej Obietnicy. Przyjmijcie do wiadomości, że wy, żyjący w 
tym pokoleniu, będziecie świadkami Mojego Powtórnego Przyjścia. 

To jest dobra nowina. Mój Powrót będzie chwilą Mojego Chwalebnego Uwielbienia, 
kiedy odrodzą się wszyscy, którzy Mnie miłują. I rozpoczną oni nowe życie, czas 
wielkiej świetności, gdzie ich radość otoczona będzie przez Światłość i Miłość. 

Proszę, nie lękajcie się. 

Przybywam z Wielką Miłością. 

Nadchodzę ze Wspaniałym Darem. 



Zostaniecie zabrani do waszego prawdziwego domu i zjednoczeni z waszą własną 
rodziną. 

Wszystkie Boże dzieci, uprzywilejowane wejściem w tę Nową Chwalebną Egzystencję, 
staną się jednością. 

Miłość będzie panowała wszędzie dookoła. Pokój, radość, śmiech, solidarność 
(koleżeńskość), zachwyt oraz Adoracja Boga będą przepełniać każdą chwilę. 

Śmierć nie będzie istnieć. Nienawiść będzie przeżytkiem. 

Zło zostanie przegnane. 

Cała ludzkość nie będzie już dłużej cierpieć ani przeżywać boleści, ani doświadczać 
jakichkolwiek niedoskonałości. Oto Mój Nowy Raj. Czas, w którym nie będzie już 
więcej łez. 

Zaufajcie Mi, Moi wyznawcy, gdyż ból i cierpienie, które przeżywacie, dobiega już 
końca. Ja wiem, jak cierpicie z powodu bezprawnych reżimów, pod władzą których 
musicie żyć. Jest to już ostatnie stadium, gdyż Ręka Mojego Ojca teraz zainterweniuje. 

Świat się zmieni. Stary zostanie odrzucony precz i wyłoni się Nowy Świt, w pełni 
Boskiej Chwały, gdzie będzie panować Boża Moc, tak jak było to pomyślane od 
początku Stworzenia świata. 

Wasz Umiłowany Jezus 


