Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie
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Moja droga, ukochana Córko, czas jest bliski. Ostrzeżenie jest teraz blisko. Z wielkim
smutkiem muszę ci powiedzieć, że wiele dusz nie zwróci uwagi na przekazy o
Ostrzeżeniu. Moje Słowo nie jest przyjmowane. Dlaczego nie słuchają? Nie tylko
ofiaruję im Mój Wielki Dar Miłosierdzia, gdy zaleję Moimi Łaskami cały świat, ale
również spróbuję przygotować ich do tego Wydarzenia. Miliony grzeszników się
rozradują, gdy zostanie im okazane Moje Wielkie Miłosierdzie. Inni nie będą mieli
szansy, aby się ocalić, ponieważ umrą z powodu szoku.
Moja córko, musisz zrobić wszystko, aby ostrzec świat, bo to Wielkie Wydarzenie
będzie wstrząsem dla każdego. Na niebie zobaczycie wielkie znaki, jeszcze zanim
Ostrzeżenie będzie miało miejsce. Gwiazdy będą się zderzać z taką siłą, że ludzie
mylnie ocenią to widowisko na niebie i wezmą je za katastrofę. Gdy zderzające się
komety spowodują zabarwienie nieboskłonu na czerwono, wówczas znak Mojego
Krzyża stanie się widoczny dla wszystkich na całym świecie. Wielu będzie
przerażonych, ale Ja mówię: Radujcie się, bo po raz pierwszy w swoim życiu
zobaczycie prawdziwie Boski Znak, oznaczający wspaniałą wiadomość dla
grzeszników na całym świecie.
Ujrzycie Mój Krzyż i będziecie wiedzieć, że Moje Wielkie Miłosierdzie dawane jest
każdemu z was, każdemu z Moich drogich Dzieci. Bo z Mojej głębokiej, wiecznej
Miłości, którą mam dla was, umarłem dobrowolnie na krzyżu, aby was zbawić. Kiedy
podczas Ostrzeżenia zobaczycie na niebie krzyże, będziecie wiedzieć, że jest to znak
Mojej Miłości do was.
Módlcie się, Moi ukochani wyznawcy, aby wasi bracia i siostry mogli się także cieszyć,
kiedy pokazany im zostanie Dowód Mojego Istnienia. Módlcie się, aby
zaakceptowali, że jest to ich szansa odkupienia się w Moich oczach; że ten Wielki Akt
Miłosierdzia uratuje ich dusze, jeżeli pozwolą Mi, bym im pomógł.
Pokazane wam zostanie, jak to jest — umrzeć w stanie grzechu śmiertelnego
Ostrzeżenie będzie oczyszczającym doświadczeniem dla was wszystkich. Zwłaszcza
dla tych w stanie grzechu ciężkiego może być ono po części nieprzyjemne, ponieważ
po raz pierwszy zostanie wam pokazane, jakie to jest uczucie, kiedy Boże Światło
znika z waszego życia. Wasze dusze poczują zupełne opuszczenie, jakie odczuwają ci,
którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego. To są te nieszczęsne dusze, które
dopuściły, aby już było za późno, żeby prosić Boga o przebaczenie za grzechy.
Pamiętajcie, to jest ważne, że pozwolę wam wszystkim odczuć tę pustkę duszy. Bo
tylko wtedy możecie w końcu zrozumieć, że bez Bożego Światła w waszych duszach
zanika wasza zdolność do odczuwania czegokolwiek. Wasze dusza i ciało byłyby tylko

pustymi naczyniami. Nawet grzesznicy czują Światło Boga, ponieważ jest Ono obecne
w każdym z Jego Dzieci na ziemi. Ale kiedy umieracie w stanie grzechu śmiertelnego,
Światło to już dłużej nie istnieje.
Przygotujcie się na to Wielkie Wydarzenie. Ratujcie wasze dusze, dopóki jeszcze
możecie. Bo dopiero wówczas, kiedy Boże Światło was opuści, ostatecznie sobie
uświadomicie pustkę, jałowość i ciemność, które oferuje szatan, a które są pełne bólu
i przerażenia.
Napełnijcie na powrót wasze dusze. Cieszcie się teraz z Ostrzeżenia, które pozwoli
wam się uratować i zbliżyć do Mojego Najświętszego Serca.
Przyjmijcie Ostrzeżenie z zadowoleniem. Dany wam będzie przez Nie dowód Życia
Wiecznego i zrozumienie, jak ono jest ważne.
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