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Jezus zaczął ... „Ludu mój, dobrze czynicie, modląc się z pasją, poważnie i odmawiając sobie. Nie 

osądzajcie się, jeśli wasze ofiary nie były doskonałe, gdyż w takich chwilach objawiam wasze słabości. 

W innych słowach, aby nie dopuścid do dumy, mogę nie dad wam całej łaski, jakiej potrzebujecie, 

abyście podarowali Mi doskonałą ofiarę. 

„Moi ludzie, bardziej martwcie się o posiadanie doskonałego serca niż o idealną samokontrolę, która 

zwykle karmi dumę i męstwo. Bez Mojej łaski możecie uczynid bardzo niewiele. Ale ja jestem z wami 

zgodnie z czystością waszych serc, poświęcenie się dobru innych ludzi na całym świecie wiele dla mnie 

znaczy. Tak, wołasz za swoje dzieci i wnuki, ale kiedy widzę, jak płaczesz za dziedmi obcych, Moje serce 

jest poruszone do ogromnej litości, co powoduje, że Moje Miłosierdzie płynie jak rzeka z Nieba, 

dostarczając biednym i bezradnym. 

„To czas jak żaden inny w historii, i Ja dałem Wam w ręce zdolnośd powstrzymywania najgorszych kar i 

osądów. Oklaskuję was za wsparcie waszego prezydenta (Trumpa), widzę łzy nawet najmłodszych 

modlących się za Donalda i Moje serce się raduje. Widzę wasze oddanie modlitwie, a Moje serce jest 

uspokojone i pocieszone. 

„Ci Heardwellers (Mieszkaocy Serca), którzy spoczywają w Moim sercu, wylewając łzy za bliźnich i 

pocieszając Mnie w tych czasach smutku, nie mogę wyrazid wam wystarczająco mojej wdzięczności. 

Proszę, nie przestawajcie Mnie pocieszad i nie porzucajcie Mnie dla potrzeb świata. Zawsze będę wam 

zapewniad. Wasza miłośd, która jest ślepa na wasze własne potrzeby i koncentruje się tylko na Mnie, 

nie pozostawia Mi wyboru, jak tylko zapewniad wam w sposób nadprzyrodzony. Wasza życzliwośd dla 

innych z waszych własnych źródeł zaopatrzenia wprawiła Moich aniołów w postawę gotowości 

zaspakajania waszych ciągłych potrzeb. 

„Nie mogę wam wystarczająco podkreślid, że wasze modlitwy zapobiegają znacznie gorszym 

wydarzeniom w waszym kraju i na całym świecie. KONTYNUUJCIE MODLITWY! Nie zatrzymujcie się, 

pośdcie kiedy tylko możecie, odkładajcie obowiązki dnia, aby zwolnid więcej czasu na modlitwę. Nie 

przestawajcie się modlid. Niebezpieczeostwa w tej godzinie są poza waszym zrozumieniem i nie 

powiem wam wszystkiego, abyście nie stracili serca i wpadli w panikę. Ale mogę wam to powiedzied; 

Jestem z wami, będę z wami i nigdy, nigdy was nie porzucę. Moje serce podskakuje na dźwięk waszych 

błagao i bardzo uważam na was. 

„Waszym głównym obowiązkiem oprócz pocieszania Mnie i modlitwy za innych, jest zachęcanie do 

pokuty wśród waszych dzieci. To uczyni więcej dla waszego narodu i dla nich na dłuższą metę, niż 

jakikolwiek inny środek oprócz modlitwy. Podkreślcie, że istnieją pewne prawa moralne, które 

kontrolują wszechświat, podobnie jak prawa grawitacji, one nigdy nie zawodzą. Gdy przekroczą te 

prawa, pociągną za sobą konsekwencje. W ostatnich latach okazałem im wiele litości, ale zamiast 

efektu zwrotu ich serc do Mnie, dało im to tylko więcej pozwolenia aby dalej grzeszyd. 



„Dlatego muszę ich dyscyplinowad i obrócid ich zatwardziałe serca i nieczułe sumienia, aby przywrócid 

ich życie do miejsca błogosławieostwa. To jest Mój ostatni wybór, ale z powodu ich zaniedbania 

pozostałem bez innych środków. 

„Uczycie ich na swoim przykładzie, wasza bezwarunkowa miłośd, ale stanowczośd w nie tolerowaniu 

grzechu, jest środkiem do umocnienia prawdy w ich życiu i zmiękczenia zatwardziałych serc.  

„Moje słowa do was w tej godzinie brzmią…„ KONTYNUUJCIE MODLITWY I POKUTUJCIE ” za wasz 

naród i za wasze rodziny. Czyocie wszystko co daję w wasze ręce, abyście robili to co należy. Nie 

marnujcie łask, raczej pracujcie z darami, które otrzymaliście, aby doprowadzid wszystkich ludzi do 

prawdy i pokuty. Pracuję razem z wami, w żadnym wypadku nie jesteście sami. Zmobilizowałem 

Moich aniołów, aby pomogli wam w wielu potrzebach. Wraz ze wzrostem zła rośnie także Moja 

pomoc i obecnośd anielska dla waszego uświęcenia, ochrony i wypełniania Mojego Słowa poprzez 

wasze posługi. Módlcie się za swojego prezydenta i ofiarujcie mu specjalnie posty i ofiary specjalnie 

dla niego. 

„Wszyscy macie misję do wykonania w tej godzinie. Od najmniejszego dziecka do największego 

spośród was, Moja łaska jest tam, aby dotknąd wszystkich wokół was, proście o tą łaskę, gdy obudzicie 

się rano… „Panie, wykorzystaj mnie dzisiaj”. I zobaczcie możliwości, które wam zapewniam. ” 


