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Ogień Ducha Świętego odczuje w swoim sercu każdy
Moja wielce umiłowana córko, nie jest Moją intencją, aby straszyć Moich wyznawców,
lecz raczej to, aby zademonstrować im Miłość i Współczucie, które w Moim Sercu
noszę dla każdego mężczyzny, kobiety i dziecka.
To z powodu Mojej Miłości do każdego jednego z Bożych Dzieci, włączając w to
te, które sprzeciwiają się Słowu Bożemu, pragnę otoczyć je Płomieniem Mojego
Miłosierdzia.
Bądźcie przygotowani, wszyscy z was, gdyż wkrótce doświadczycie Mocy Boga i Jego
Boskiej Interwencji w świecie, kiedy On zatrzyma wszystko, co istnieje — na okres
piętnastu minut.
Ogień Ducha Świętego odczuje w swoim sercu każdy.
Dla was, będących w stanie łaski, będzie to przeżycie pełne radości, miłości oraz
współczucia dla Mnie, waszego Jezusa.
Wy, będący w stanie grzechu lekkiego, będziecie odczuwać ból Czyśćca, ale wkrótce
zostaniecie oczyszczeni, a wtedy odczujecie w waszych sercach głęboki pokój i miłość
do Mnie.
Zaś wy, w stanie grzechu ciężkiego, przeżyjecie niedolę i ból, tak jakbyście zostali
wtrąceni do ogni piekła.
Część z was, którzy znajdujecie się w stanie grzechu, będzie Mnie błagać o Moje
przebaczenie oraz łaskę zakończenia tego wewnętrznego cierpienia. Ja się do tego
przychylę, jeżeli poczujecie w swoim sercu prawdziwą skruchę i przyznacie, że wasze
grzechy zadały Mi bolesne rany oraz cierpienie, gdyż są one obrazą dla Boga.
Kolejne dusze będą to te nędzne i godne pożałowania dusze, które Mnie będą
opluwać, ze Mną walczyć, a potem odwrócą się do Mnie plecami. Przerażenie, jakie
odczują, będzie się brało stąd, że ich dusze są opanowane przez szatana.
Nie będą one w stanie wytrzymać bólu, którego doświadczą w Moim Świetle, i
uciekną w objęcia diabła, którego mroczność przynosi im ulgę.
W końcu będą i tacy, którzy umrą nagle z powodu szoku, który przeżyją. Proszę,
módlcie się za te dusze każdego dnia, gdyż to wasze modlitwy wyproszą im wejście
do Mojego Nowego Królestwa.
Jest to jeden z największych cudów, jakie kiedykolwiek zostały podarowane Bożym
dzieciom.
Moje Objawienie przed wami w czasie tego wydarzenia pozwoli wam zrozumieć, że
Moja Obietnica wkrótce się wypełni — obietnica, że przyjdę powtórnie, aby uratować
rasę ludzką, żeby mogła ona odziedziczyć przyszłe, Chwalebne Życie.
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