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Moja najdroższa córko, Duch Boży jest wylewany nad ziemią w taki sposób, jak 

uprzednio to nie miało miejsca. 

W celu przygotowania Moich drogich dzieci na Nowy Raj — który, gotowy, już na nie 
oczekuje — otaczam je Duchem Prawdy. Niektórzy przyjmą Go z otwartymi 
ramionami i będą pełni wdzięczności za takie błogosławieństwa. Inni odmówią, gdyż 
nie otworzą swoich serc. 

Rozpoczęła się Moja Wielka Interwencja, aby ocalić ludzkość — i tempo Moich 
poczynań będzie widoczne dla wszystkich. Cuda, na które zezwolę Ja, Ojciec 

Wszechmogący, będą powszechne i będzie się o nich mówiło. Doprowadzi to do 
kolejnych nawróceń. Wtedy to, w miarę jak Duch Mojej Miłości będzie się rozszerzał, 
nasilą się działania diabła i jego kohort. 

Moja Dłoń powstrzyma złowrogie poczynania tych, którzy próbują narzucić 

Moim dzieciom wojnę, chorobę, morderstwo i aborcję. Moja Dłoń spadnie także 
na tych, którzy zadręczają wiernych naśladowców Mojego umiłowanego Syna, oraz na 
tych, którzy próbują pozbawić Świętą Eucharystię Jego Obecności. 

Usłyszcie teraz Moje Wołanie. Wszystkie Moje dzieci zostaną przyciągnięte do 
Mojego Miłosierdzia. Ci, którzy odrzucają Mojego Syna, odrzucają Mnie. Ci, którzy 
Mojego Syna znieważają, nie mogą do Mnie przyjść. Ci, którzy potępiają Jego 
Nauczanie i przekręcają Prawdę, odrzucają Moje Istnienie. Nie możecie stwarzać 
swoich własnych praw, a jednocześnie być Mi posłusznym. Ani nie możecie 
usprawiedliwiać grzechu i jednocześnie oczekiwać, że ujrzycie Moje Oblicze. 

Jeżeli w świecie nie będzie mniej grzechu, ukarzę te narody, które są odpowiedzialne 
za grzechy, które Mnie obrażają. Tak jak Mój Duch Święty działa bez ustanku, tak i 
Moja Interwencja, aby powstrzymać grzech, nie ustanie. 

Wszystkie te zmiany uwidocznią się w tym samym czasie. Wkrótce potem, kiedy Mój 
Syn i Jego Kościół wraz z Jego uczniami uczynią już wszystko, aby upowszechnić 
Prawdę, nadejdzie dzień, kiedy to Wielkie Miłosierdzie Mojego Syna opadnie na 
ludzkość. A następnie, nie za długo potem, nadejdzie Dzień Sądu. 

Przygotujcie się, Moje Dzieci, już teraz, gdyż dzień ten może nadejść w każdej chwili. 
Tylko ci, którzy są posłuszni Moim Przykazaniom i okażą skruchę za swoje grzechy, 
mogą być i będą uratowani. 

Wasz umiłowany Ojciec 
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