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Moja wielce umiłowana córko, Ja znam Moich Własnych, a oni znają Mnie. Oni znają 

także tych, którzy są ode Mnie, jak i tych, którzy ode Mnie nie są. 

Ci, którzy są ode Mnie, mają miękkie serce, pełne miłości dla wszystkich grzeszników, 

także dla Moich wrogów, i pełni są pokory, ponieważ wiedzą, że beze Mnie są niczym. 

Ich dusze wolne są od złośliwości, zjadliwości, nienawiści, i przyjmują z tego powodu 

na siebie cierpienie. Jaśnieją oni jak latarnie morskie i ich dusze wypełnione są Bożym 

Światłem. Jest to Światło, które szatan i każdy upadły anioł biorą na celownik 

wszelkiego rodzaju pokus. To są te dusze, które są najbardziej poszukiwane przez 

szatana i które w nadchodzących czasach znajdą się pod obstrzałem kłamstw. 

Niektóre całkowicie zejdą z drogi Prawdy. Inne do Niej przylgną, ale będą się 

zmagać, by w tym wytrwać, podczas gdy te, które posiadają w swoich sercach 

Łaskę z Woli Bożej, nigdy Prawdy nie porzucą. 

Świat zamieni się w wielkie pole bitwy, gdzie panować będzie zamieszanie, i to 

właśnie dusze, które są ode Mnie, staną wobec największych prób. Szatan bowiem 

chce odebrać Mi tych, którzy Mnie znają. To są te dusze, które są najbliższe Mojemu 

Sercu, ponieważ stanowią one najcenniejszą zdobycz. Będą to te dusze, którymi — o 

ile popadną one w błąd — Mój największy wróg będzie się przede Mną popisywał. 

Zostanę wykpiony na skutek ich zdrady i będę płakał gorzkimi łzami żalu z powodu 

tych biednych Bożych dzieci. Lecz wiedzcie o tym: Ja będę o te dusze walczył. 

Zainterweniuję w taki sposób, że zadziwi to świat — aby wyrwać je z pazurów 

oszustwa; i kiedy Ja to zrobię, one będą o tym wiedzieć. Tego dnia zapytam je 

ponownie: „Należycie do Mnie, czy nie?” I wtedy one rozpoznają, że to Jestem Ja, i Ja 

je odzyskam, i zabiorę je do Mojego Nowego Królestwa. Ci, którzy pozostaną 

niepokonani dzięki swojej niezachwianej wierze w Moje Święte Słowo, poprowadzą 

tych, którzy należą do Mnie. I stanie się to dzięki tym duszom — Mojej Reszcie — 

że Moje Miłosierdzie rozszerzy się daleko poza to, co widoczne jest dla oka. 

Wzywam teraz tych, którzy Mnie znają. Pragnę, abyście żyli każdego dnia tak, jakby 

żadne jutro nie istniało. Ufajcie Mi. Proście Mnie o ochronę i wołajcie do Mnie o 

specjalne łaski w swojej podróży ku Mojej Nowej Erze Pokoju. Za każdym razem 

przyjdę wam z pomocą i obsypię was nadzwyczajnymi Łaskami. Wtedy nie będziecie 

się niczego bać, bo będziecie wiedzieć, że Ja idę z wami. Będę trzymał was za ręce, 

przewodząc wam na drodze do Oazy Mojego Pokoju i Mojej Wielkiej Chwały. 

Przyjdźcie do Mnie i nie bójcie się, bo Mój Wielki Dzień niespodziewanie i nagle 

zaświta, i nie uronicie więcej ani jednej łzy, bo będziecie zjednoczeni z Boską 

Wolą Boga na wieczność. 
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Przyjmijcie Moją Miłość, Moje Błogosławieństwa i Moje Wielkie Miłosierdzie, bo kiedy 

to uczynicie, to naprawdę możecie uważać się za Moich. 

Wasz Jezus 


