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Ja Jestem Alfa i Omega. Ja Jestem Bogiem Ojcem.
Moja ukochana Córko, coraz bliższy jest czas, gdy świat będzie świadkiem Miłosierdzia okazanego
ludzkości przez Mojego Drogiego Syna, Jezusa Chrystusa.
Te zagubione dusze, które zachowują wierność zwodzicielowi szatanowi, wyposażone są w wiele sił
zła. One także przygotowane są do Ostrzeżenia i z arogancją wierzą, że moc, jaką obiecał im szatan,
pokieruje je do ich własnego, przez nich realizowanego, nowego, światowego raju. Jest to największe
kłamstwo szatana, jakiemu oni ulegli. Ich ciemność duszy oznacza, że serca ich nie okażą litości dla
tych, którzy wierzą we Mnie, Boga, Stwórcę Wszystkich Rzeczy. Moc, którą posiadają, jest jednak
teraz słabsza.
Dni szatana na tej ziemi są prawie policzone, ale szatan nie spocznie, dopóki nie usidli milionów tych
zabłąkanych i zwiedzionych dusz. Moja córko, módlcie się za nie, gdyż one nie mają celu. Są
rozkojarzone i w swej panice próbowały będą wszystkiego co możliwe, aby kontrolować Moje dzieci
poprzez ich ziemski dobytek.
Uważajcie teraz na Moje Słowo. Ludzkość nie posiada mocy. Jedyna moc powstanie poprzez
modlitwę, pancerz przeciwko tym złym ludziom. Oni, w grzechu śmiertelnym, obrazili Mnie i Moje
drogocenne Dzieła Stworzenia, i za to będą cierpieć. Tak wiele wydarzeń będzie się teraz rozwijać
przed oczami niewierzącego świata. Tak wiele z Moich dzieci będzie zdezorientowanych i
zaskoczonych, kiedy poczują cierpienia czyśćca i piekła.
Wszyscy grzesznicy w trakcie i po Ostrzeżeniu doświadczą, jacy byliby, gdyby stracili życie. Ci w
grzechu cierpieć będą takie samo palące oczyszczanie, jak dusze w czyśćcu, które oczekują wejścia
do Mojego Chwalebnego Królestwa. Ci w grzechu śmiertelnym doświadczać będą głębokiej rozpaczy
i ciemności piekielnych ogni. Cierpienie to nie potrwa zbyt długo; następnie ponownie zaznają smaku
świata, który czuli przed Ostrzeżeniem. Świat ten będzie jednak zupełnie inny od wcześniejszego. W
końcu ich oczy otworzą się na Prawdę o niebie, piekle i czyśćcu. Będą musieli wybrać, którą drogą
chcą iść. Moja Córko, mogłabyś sobie wyobrażać, że pójdą drogą do Mojej Boskiej Miłości i
Współczucia, ale w wielu przypadkach zatwardziali grzesznicy tak nie postąpią. Będą tak zarażeni
pustymi, fałszywymi obietnicami, danymi im przez oszusta, że wrócą do podążania w jego kierunku.
Będą walczyć i zmagać się, ale wpływ demonów rozpętanych przez szatana, uwolnionych z głębi
piekła, pozwoli wciągnąć ich dusze w jego zły plan globalnej dominacji.
Jest to naglące wezwanie, apel do was wszystkich, aby poszukiwać ocalenia z waszego złego życia
przez wasze serca. Macie czas, aby to zrobić, ale zróbcie to szybko.
Przygotujcie się, aby prosić o Miłosierdzie. Ja kocham wszystkie Moje dzieci. To Wielkie Wydarzenie
jest dla dobra wszystkich Moich dzieci, więc zamiast strachu pozwólcie okryć się Moją Miłością, dla
waszego umocnienia. W ten sposób możecie wytrzymać cierpienia, które są przed wami.
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