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Moja droga, ukochana Córko, dzisiaj rozmawiam z tobą o potrzebie zrozumienia, czym jest 
Ostrzeżenie, i aby rozwiać wszelkie dotyczące go nieporozumienia. Wielu ludzi boi się i jest 
przekonanych, że jest to Dzień Sądu; ale tak nie jest. Będzie to dzień Chwalebnego Bożego 
Miłosierdzia, które obejmie cały świat. Moje Promienie Miłosierdzia wylane będą na każdą 
duszę z osobna, mężczyzn, kobiet i dzieci. Nikt nie będzie wykluczony. Nikt. 

Jest to Mój powrót, aby uratować was po raz kolejny. Czyż nie wiedzieliście, że zawsze 
pozostanę miłosierny? Że nigdy nie czekałbym do Dnia Sądu Ostatecznego, nie próbując 
jeszcze raz uratować was wszystkich? 

Jest to Oczyszczenie, o którym mówiłem. W drodze do tego Wielkiego Wydarzenia świat 
znosił oczyszczanie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Dozwoliłem, aby ludzkość cierpiała 
straty i nabrała pokory poprzez globalne załamanie rynków finansowych, choć nie Ja byłem 
tego przyczyną. Było to wywołane podłą chciwością globalnych grup, aktywnych w 
miejscach sprawowania władzy, w tym na poziomie rządów na całym świecie. Jednak z 
powodu tego cierpienia miliony ludzi będzie teraz gotowych, aby usłyszeć Moje Słowo i 
zaakceptować Moje Miłosierdzie. Inaczej nie byliby gotowi. Jeśli Mnie kochacie i żyjecie 
według Przykazań danych światu przez Mojżesza na polecenie Mojego Przedwiecznego 
Ojca, nie macie się czego obawiać. 

Czekajcie na Moje przybycie w oczekiwaniu miłości i radości i bądźcie wdzięczni, że żyjecie 
dzisiaj na świecie, aby otrzymać Mój Wielki Dar Ocalenia. Nigdy nie opuszczę was, Dzieci. 
Dlatego przychodzę. Robię to dlatego, że kocham was tak bardzo. Dlatego, że chciałem 
przygotować was i przybliżyć do Mojego Serca, dałem światu Moje Orędzia poprzez Moją 
ukochaną córkę. 

Przekazy te będą kontynuowane po Ostrzeżeniu, aby dać wam możliwie jak najwięcej 
wskazówek odnośnie Moich Nauk. Moje Słowo zawarte w tych tomach, które Ja nazywam 
Księgą Prawdy, wykreuje nową Chrześcijańską Armię, która będzie bronić Mojego Imienia, 
zanim rozpocznie się Nowa Era Pokoju. 

Radujcie się, Moje dzieci. Pozwólcie Mi was pocieszyć, gdyż po raz pierwszy się zdarzy, że 
przyjdziecie, aby stanąć przede Mną twarzą w twarz. Dla Moich wyznawców będzie to 
chwila wielkiej Miłości, Pokoju i Szczęścia. Powstańcie teraz i bądźcie silni, gdyż zostaliście 
uprzywilejowani i za to musicie głosić Chwałę Boga, Wszechmogącego Ojca, który na to 
pozwolił. 

Wasz ukochany Zbawiciel   
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