Ostrzeżenie oczyści Boże dzieci, przygotowując je na Moje Powtórne Przyjście
Jest ono konieczne, ponieważ oznacza ono, że wielu ludzi, którzy w przeciwnym
wypadku by tego nie uczynili, zacznie teraz poszukiwać przebaczenia za swoje
grzechy.
Trzęsienia ziemi, sztormy, powodzie oraz pogoda nietypowa dla poszczególnych pór
roku zjednają się, by oczyścić ziemię z trucizny. Ląd, morze i powietrze zostaną także
oczyszczone w przygotowaniu na Nowy Raj, kiedy to Niebiosa i Ziemia scalą się w
jedność.
Wszystko to jest starannie zorganizowane, zgodnie z Bożymi Planami Mojego Ojca.
Bardzo niewiele jest wiadome człowiekowi na temat Boskich Praw, które zarządzają
Królestwem Mojego Ojca na ziemi i w Niebiosach.
Wiele nauczyliście się dzięki prorokom i poprzez Moje Pouczenia. A jednak wiele
pozostaje dla was tajemnicą. Kiedy te tajemnice zostaną, z czasem, wam ujawnione,
zrozumiecie wówczas powód ludzkiego cierpienia.
Wielu z was, wykształconych w sprawach Bożych uczonych, obstaje tak jak
najlepiej potrafi przy Prawach ustanowionych przeze Mnie.
Musicie wiedzieć, że Miłość, którą Bóg ma dla Swoich dzieci, przewyższa
wszelkie teologiczne wywody.
To samo dotyczy prostej duszy, która odczuwa szczerą miłość do Mnie, jej
umiłowanego Jezusa, bez analizowania, dlaczego tak się dzieje.
Ufajcie Mi oraz zaakceptujcie, że Moja Miłość jest Miłosierna i Cierpliwa, i wiedzcie, że
Ja wypełnię Obietnice złożone przez Mojego Ojca.
Nareszcie wypełni się Jego Wola Boża. Tylko Jego Wola może zapewnić pokój
pomiędzy Jego dziećmi. Oznaką tego będzie to, że całe Jego stworzenie Go pokocha,
zaakceptuje Jego Miłość i Dary, którymi On pragnie obsypać Swoje dzieci.
Świat ujrzał przelotnie jedynie ułamek spośród cudowności, jakie stworzył Mój Ojciec.
Jego dzieci dopiero doświadczą Prawdziwej Chwały Królestwa, które na nich oczekuje.
Po tym bólu i cierpieniu, spowodowanym przez nienawiść, narzuconą ziemi przez
upadłych aniołów pod przewodnictwem szatana, wszystko teraz zostanie odmienione.
Ostatnia bitwa definitywnie dokona ostatecznej zagłady zła.
Ostrzeżenie jest Cudem, dopuszczonym przez Mojego Ojca, a mającym sprawić,
aby tak wiele z Jego dzieci jak tylko jest to możliwe, mogło wejść do Mojego
Nowego Królestwa.
Z powodu apostazji i doktrynalnych błędów, rozprzestrzenianych w ciągu
ostatnich czterdziestu lat przy udziale wprowadzonych w błąd wyświęconych
sług, jest to jedyny sposób, aby ludzkość szybko zjednoczyć.
Liczebność populacji na świecie w obecnym czasie oznacza, że miliardy mogą zostać
ocalone dzięki temu Cudowi Rozświetlenia Sumienia.

Ponieważ czas zmierza teraz szybko ku Wielkiemu Uciskowi, Ja, Baranek Boży, ujawnię
światu prawdziwe znaczenie zawartości Pieczęci, przekazanych Janowi.
Księga Prawdy jest Słowem Bożym, przekazywanym już teraz ludzkości, aż do dnia
dzisiejszego, w Księdze Mojego Ojca. Księga ta przypomina Bożym dzieciom Prawdę,
którą tak wielu zapomniało.
Odsłoni ona niektóre z tajemnic czasów ostatecznych, tak jak zostały one przekazane
Danielowi, aby wszyscy z was zostali przygotowani do wejścia do Nowego Raju z
waszej własnej wolnej woli.
Nie odrzucajcie Prawdy, jaka jest wam teraz przekazywana, gdyż byłoby to podobne
do zachowania chorego człowieka, odmawiającego wyleczenia się z choroby. Bez tej
Prawdy będziecie źle przygotowani do wejścia do Mojego Nowego Raju.
Wasz Jezus

