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– Daję ci Mój pokój. 
Czy zapiszesz Moje Słowa?
– Tak, Panie…
– To pokolenie trudno jest ugiąć. Wynisz-

czeni przez własne grzechy pokładają swą 
ufność w Szatanie, budując swą nadzieję na 
nim. Chociaż staję przed wszystkimi, by Mnie 
ujrzeli, tylko niewielu zwróciło uwagę. Ich 
przywódcy stali się okrutni i wiele narodów 
czeka śmierć z ich ręki. Jak bardzo płakałem 
nad tobą, stworzenie! Nad tobą, którego życie 
teraz będzie spływało ku śmierci. Gdy płomie-
nie niczym języki lizać będą twoich mieszkań-
ców, wybuchając w powietrzu, Ja zapytam to 
pokolenie: gdzie znajdziesz wytchnienie? I w 
kim? W Szatanie? W sobie i we własnym ego?

Nadszedł czas, aby wykonać Moją Sprawie-
dliwość, albowiem kara dla tego niewiernego 
pokolenia jest u waszych drzwi. Wypełnię 
Moje zarządzenia co do joty. Kiedy usłyszy-
cie grzmot, Mój Głos się rozlegnie, hucząc 
w waszych uszach, rozbrzmiewając po same 
krańce ziemi. Wtedy wiedzcie, że świat i 
wszyscy, którzy go zamieszkują, usłyszą Głos 
Sprawiedliwości: zło przyniesie śmierć wielu 
narodom… zniszczenie ogarnie każde miasto.

Czy słyszałeś, że „Anioł Jahwe okrąży mia-
sta i narody” wzywając wszystkich do pokuty? 
To właśnie będzie się działo w dniach, które 
mają nadejść.

Dlatego wy, którzy weszliście na Moje Dzie-
dzińce i uwierzyliście w prawdziwość Moich 
mów, módlcie się i nie lękajcie się ani się nie 
bójcie, lecz wy, którzy przez niekończące się 
lata szydziliście z Moich mów, uderzając swo-
im językiem Moich proroków, strzeżcie się! 
Posługiwaliście się bowiem kłamstwami, by 
usprawiedliwić wasze kłamstwa, prawdziwie 
zakopaliście Moje Słowa w waszym własnym 

grobie. Tak, istotnie, przekręcaliście Moje 
Słowa. Wasze grzechy wykopały przepaść mię-
dzy wami a Mną. A teraz Sprawiedliwość nie 
będzie wstrzymywana. Mówię wam, gorzkie 
będą dni, które na was przyjdą, kiedy Ja stanę 
naprzeciw was… Módlcie się i nie pozwólcie 
waszym powiekom zamknąć się popadając w 
sen!

Oto jak powinniście się modlić:
Jahwe, mój Boże, 
niech dotrze do Ciebie moja modlitwa,
usłysz nasze wołanie 
o miłosierdzie i o pomoc,
przebacz tym, którzy nie pokładają
wiary w Ciebie, mój Boże,
ani ufności w Twoją moc, by nas ocalić.
Nie uderzaj nas w naszych dniach,
wypalając w jednej chwili ziemię.
Ale w Twoim Ojcowskim Współczuciu
zlituj się nad nami i przebacz nam.
Nie pozwól, by zły jak wodę 
rozlał naszą krew.
Przebacz naszą winę, 
powściągnij swój gniew,
pamiętając o naszej słabości.
Powstrzymaj 
Twych aniołów zniszczenia,
dając nam jeszcze jedną szansę 
okazania się wartymi Twojej Dobroci.
Pokładam mą ufność w Tobie. Amen.
Z jakimż zadowoleniem przyjmę wówczas 

tę modlitwę. Tę modlitwę, która sprawi, 
że złagodnieję! Córko, pobłogosławię tych 
wszystkich, którzy będą się szczerze modlić 
tą modlitwą. Niech to proroctwo zostanie 
usłyszane. „Dzień i godzina należą do Mnie, 
waszego Boga” – tak powiesz tym, którzy będą 
cię pytać o czas i godzinę Mojej Sprawiedliwo-
ści! Miłość cię kocha.
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