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Jezus zaczął… „Rozejrzyjcie się dookoła, Moje panny młode, i zobaczcie, gdzie trzeba uczynić 

sprawiedliwość. Poszukajcie osób w waszym otoczeniu, którym brakuje żywności, leków, rachunków 

za media, naprawy samochodu, rachunków za lekarza. Jest wiele osób starszych i młodych z 

rodzinami, które są w potrzebie. Rozejrzyjcie się i pomóżcie im. Czy masz samochód, którego nie 

potrzebujesz? Oddaj. Czy masz ubrania, meble, rzeczy do kuchni i artykuły pierwszej potrzeby, które 

inni mogliby wykorzystać, bez których mógłbyś się obyć? 

„Wokół was są potrzebujący. Bądźcie jak Mój Ojciec w Niebie i siejcie dobro na potrzebujących. Nie 

macie zbyt wiele czasu, aby zrobić coś dobrego dla innych, wykorzystajcie to jak najlepiej. Wkrótce 

nadejdzie godzina, kiedy nie będziecie już w stanie czynić dobrze, wasze statystyki dotyczące tego, jak 

dawaliście, zostaną zamrożone w czasie - twoje zapisy z Ziemi, zamknięte na wieczność. 

Wykorzystajcie swoje ostatnie chwile na Ziemi, dajcie tym, którzy proszą, przewidujcie potrzeby 

biednych wokół was. Miejcie uszy otwarte na rozmowy, które mogą ujawnić potrzebę, w której 

możecie pomóc. Szukajcie sposobów dawania. Wasz czas tutaj jest krótki. 

„To świetny sposób na okazanie Mi miłości. Kiedy byłem głodny, nakarmiłeś Mnie, kiedy byłem 

samotny, odwiedzałeś Mnie, kiedy nie miałem czym jechać, podwoziłeś mnie, kiedy brakowało mi 

lekarstwa, kupiłeś je dla mnie.” „ Nie widzicie? Postawiłem tych ludzi przed wami, aby wypróbować 

waszą miłość i miłość do Mnie. Chcę zobaczyć, czy zrobicie to, co Ja bym zrobił. Macie jakieś zasoby, 

wszystko czego potrzebujecie to rozpoznanie trudnej sytuacji  innych i kochającego serca, które im 

wychodzi na przeciw. 

„Miłość obejmuje wiele grzechów. W tym życiu są rzeczy dotyczące was, które głęboko ukryłem przed 

wami. Ale z powodu waszej dobroczynności zostaną wymazane na zawsze. Nie, to nie są uczynki 

sprawiedliwości, to jest miłość Ewangelii - to jest dawanie i przykrywanie braków. To jest Moje Serce 

w działaniu i jak wielka będzie wasza nagroda za robienie tego, co Ja bym zrobił, gdybym był w 

waszych butach. Spodziewam się tego od was. Zapewniam wam, ponieważ oczekuję tego od was. 

Chcę zobaczyć, czy wydacie pieniądze na swoje przyjemności lub na rozpaczliwe potrzeby wokół was. 

„To całe twoje życie było próbą sprawdzenia, czy należysz do Mnie, aby zobaczyć, czy należysz do 

Nieba. Wielu z was nie spełniło oczekiwań - jednak rozpoznaliście swoje niepowodzenia i staraliście się 

je nadrobić. Pokutowaliście, odwróciliście się i teraz robicie to, czego od was oczekiwano od samego 

początku. Wasze porażki nie będą już pamiętane. 

„Niektórzy z was zrobili, co mogliście, z niewielkim tym co mieliście. Dla was będzie nagroda ‘grosza 

wdowy’. Inni dali tylko z ich skrajnej obfitości – wasze kroniki w Niebie są raczej krótkie i brakujące. 

Dla niektórych nie były to pieniądze, ale czas i wychodzenie ponad normę dla innych - to także ma 

swoje nagrody. 



„Ale to, co teraz mówię, to to, że zapewniam wam teraz możliwości, aby nadrobić wasz egoizm i 

apatię. Skorzystajcie z tego czasu, to jest Moje zapewnienie Miłosierdzia dla Moich Oblubieńców. 

„Słuchajcie uważnie, Moi Oblubieńcy. Nie osądzam was według tego, czego nie macie, ale według 

tego, co macie i jak się tym dzielicie. Coś tak prostego, jak dzielenie się ciastem które zrobiłeś, z 

głodnym, ma wielką zasługę w moim oczach. Zawiezienie nieznajomego do Stacji Paliw, by dostać gaz 

do jego samochodu, wielka zasługa. Pozwalanie innym korzystać z twojego telefonu, wielka zasługa. 

Noszenie artykułów spożywczych, aby pomóc matce przeładowanej dziećmi, wielka zasługa. To są 

małe rzeczy, które MÓWIĄ WIELE DO MNIE. Te rzeczy pokazują pewną czułość serca na potrzeby 

innych. Bardzo was wynagrodzę za te małe akty miłości. 

„Nie znużcie się czyniąc dobrze, nawet wyjaśniając nieświadomym, że„ czas jest krótki i wkrótce będą 

straszne wydarzenia i wyrok przeciwko waszemu krajowi z powodu jego grzechów… czy znasz Jezusa? 

” To też jest bardzo ważne. Niezależnie od tego, czy je otrzymają, czy nie, nie jest to tak ważna sprawa, 

ważne jest dzielenie się. 

„Branie trudnej sytuacji innych wokół ciebie, do modlitwy, gdy nie masz innych sposobów na 

złagodzenie ich cierpienia, ma również wielką zasługę. To są rzeczy, które się liczą, małe rzeczy 

robione z miłości, a nie ze strachu. Rzeczy, które zrobiłeś, ponieważ utożsamiałeś się z ich sytuacją - 

tak, to jest takie ważne. 

„Wypuszczę cię teraz w świat z tym błogosławieństwem: idź swoją drogą z szeroko otwartymi oczami 

na nadzieje i marzenia innych, którzy usiłują dostać się z punktu A do punktu B. Otwieram twoje uszy 

na milczące prośby bezradnych wokół ciebie i udzielam ci tej nocy łaski, by odpowiedzieć radośnie bez 

pragnienia nagrody. Idź teraz, by kochać swojego bliźniego, jak siebie samego. 


