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...Moja najukochańsza córko, niech nikt nie lekceważy wpływu, jaki Ostrzeżenie będzie miało na całą ludzkość. 

Ostrzeżenie będzie dla wielu wydarzeniem przerażającym, gdyż będzie się wydawało, że nadszedł koniec świata. 

Wielu zostanie świadkami tego, co będzie postrzegane, jako wydarzenie katastrofalne, kiedy będzie się wydawało, 

że dwie komety zderzają się i eksplodują w bliskiej odległości od powierzchni ziemi. 

 

Płomienie ognia będą wyglądać, jak gdyby wulkan wybuchł na niebie i wielu ogarnie lęk. Promienie czerwonego 

ognia będą Promieniami Mojej Krwi, promieniami Mojego Miłosierdzia, dane wam wszystkim jako tak olbrzymi dar, 

że nikt nie będzie w stanie pojąć tego, co się dzieje. Wielu poczuje palący ogień przeszywający ich ciała, jak gdyby 

owładnął nimi żar słońca. Będą odczuwać wewnątrz palący żar do czasu, gdy pojawi się odczucie pełnej 

świadomości, umożliwiające im zobaczenie swoich dusz. 

 

Wielu będzie czuło wstrząsy ziemi, jak gdyby nastąpiło trzęsienie ziemi. Ziemia zadrży, wyda jęk i wielu upadnie 

chwytając cokolwiek, by się chronić. Ale ziemia nie otworzy się i ich nie pochłonie. Ponieważ nie będzie to fizyczne 

trzęsienie ziemi, ale nadprzyrodzone. 

 

Zanim się to stanie, pogoda oszaleje. Po eksplozji na niebie, ukaże się Mój Krzyż. Wielu będzie płakać gorzkimi 

łzami skruchy i smutku oraz odczują ból upokorzenia z powodu swoich grzechów. Inni będą krzyczeć i przeklinać, 

ponieważ nie będą w stanie wytrzymać nadprzyrodzonego światła, boskiego znaku, z powodu ciemności swoich 

dusz i będą oporni na światło Mojego Miłosierdzia. Będą wyć z bólu ognia Piekielnego, gdyż Mój Znak Miłosierdzia 

pokaże im los, który ich czeka, chyba, że się nawrócą i zmienią swoje postępowanie. 

 

Dusze dobre, które Mnie kochają również będą cierpieć, gdyż wiele z nich będzie także splamionych grzechem, ale 

otrzymają natychmiastowe rozgrzeszenie. Oni też zostaną upokorzeni, gdy zobaczą swój grzech pychy. 

 

Potem wielu pozostanie w budynkach przez kilka dni i będą musieli radzić sobie z powodu braku zaopatrzenia. 

Dlatego musicie się przygotować. Będzie to również okres cierpienia, kiedy dusze będą odczuwać ból Czyśćca, 

gdyż nastąpi ich oczyszczenie. W ten sposób wielu przeżyje objawienie stanu swoich dusz i zostaną upokorzeni 

tak, jak nigdy przedtem. 

 

Bardzo dużo ludzi zaakceptuje to, co będzie się działo i zrozumieją, że otrzymali wielki Dar Mojej Łaski i Mojego 

Bożego Miłosierdzia. Nawrócenie będzie powszechne i na taką skalę jakiej nie widziano od czasu Mojej Śmierci na 

Krzyżu. Miliardy ludzi zwróci się do Boga, ponieważ Prawda stanie się oczywista. Ludzie będą dokładnie wiedzieli, 

co nastąpi w Dniu Sądu Ostatecznego i będą wiedzieli, jak ratować swoje dusze, ponieważ otoczy ich Moja Miłość. 

Ponownie będą mogli stać się zdrowi na umyśle, ciele i duszy. 

 

Mój Krzyż będzie dowodem objawienia Mojego Bożego Miłosierdzia, które obiecałem ludzkości od tak dawna. 

Będzie on widoczny na niebie na całym świecie. Spokój zstąpi na całą ziemię w wyniku tego aktu bożej interwencji 

danej dzieciom Bożym, aby wybudzić je z letargu. 

 

Ale upadli aniołowie zaatakują wszystkie dzieci Boże przy użyciu oddanej im armii, która odrzuci Mój Kielich 

Zbawienia. Pełni goryczy z kamiennymi sercami i zarażeni skazą szatana, będą walczyć z tymi, którzy kochają 

Boga. Ich liczba nie będzie wielka w porównaniu z tymi, którzy podążają za Prawdą, ale ich nienawiść skłoni ich do 

popełniania złych czynów, które zniszczą pokój i ciszę. Poprzez różne współgrające ze sobą działania wprowadzą 

oni w życie plan przekonania świata, że to wydarzenie w istocie było wypadkiem, do którego doszło w kosmosie, 

co według nich naukowcy mogą udowodnić. To smutne, ale wielu uwierzy wówczas, że tak właśnie było i wiele 

dzieci Bożych upadnie i powróci do starego grzesznego życia, które kiedyś prowadziły. 

 

Potem rozpocznie się walka o dusze i po pewnym czasie dojdzie do ostatecznej bitwy, a wtedy Moje Powtórne 

Przyjście przeniesie koniec nieprawości.  

Moi drodzy wyznawcy, nie pozwólcie, aby te objawienia was wystraszyły. Zamiast tego przygotujcie się do owego 

wspaniałego wydarzenia i pozwólcie waszym duszom je objąć. Przyjmijcie ten wspaniały Boży Akt, aby wzmocnić 

wasze postanowienia i szerzyć dalej Moją miłość wśród waszych rodzin i przyjaciół. Bądźcie dumni z waszej więzi 

ze Mną, waszym Jezusem i pomóżcie Mi ratować dusze, które będą odmawiać przyjęcia Mojego Miłosierdzia. 

Idźcie. Przygotujcie się. Cieszcie się, bo chwila jest bliska. 

 

                                                                      Kocham was.                              Wasz Jezus 
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