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Moja wielce umiłowana córko, słuchaj Mnie teraz, kiedy mówię o 

nadchodzącym Ostrzeżeniu. Bez Mojej Interwencji większość świata pogrążyłaby 

się w czeluści bestii i nigdy nie ujrzałaby Światła Bożego. Bez tego cudu miliardy 

dusz poszłyby do piekła. 

Tak więc muszę wam przypomnieć, że musicie przygotować się na to Wydarzenie, 

gdyż przyniesie ono wielu straszliwy ból i cierpienie. Będzie to tak, jak gdyby wielu 

spadło do najniższego poziomu Czyśćca, który oczyszcza duszę wielkim żarem i 

wywołuje straszliwe poczucie wyrzutów sumienia, powodujące cierpienie ciała. 

Wiele dusz będzie doznawać radości; a jednak nawet te dusze, które są blisko Mnie, 

także odczują ból, kiedy ujrzą w Mojej obecności swoje złe uczynki. Wstyd, jaki 

odczują, zostanie jednak szybko zapomniany, jako że Światło Mojego Miłosierdzia 

pochłonie ich i napełni ich Łaskami. Dusze, które Mnie wcale nie znają, będą jak 

zahipnotyzowane i wielu będzie myśleć, że oni umarli i są osądzani przeze Mnie, jak w 

Dniu Ostatecznym. Także jednak te dusze będą się radować, gdy Prawda zostanie im 

objawiona. Natomiast te biedne, nędzne dusze, które lubują się w swoim grzesznym 

życiu, będą ogromnie cierpieć. Niektóre załamią się i legną u Mych Stóp, zasłaniając 

swoje oczy przed Moim Światłem, ponieważ ból, jaki będą odczuwały, stojąc przede 

Mną — samotnie i nie mogąc się obronić — będzie dla nich nie do zniesienia. One 

nie poproszą o Moje Miłosierdzie, ponieważ ich nienawiść do Mnie jest głęboko 

zakorzeniona. 

Wreszcie te dusze, które zupełnie się Mnie wyrzekły i oddały się duszą i ciałem diabłu, 

będą cierpieć jeszcze większą udrękę — tak, jakby pełzały w głębinach piekła. Wielu 

nie będzie w stanie znieść Mojej Obecności i padną oni przede Mną martwi jak 

kamień. Inni będą usiłowali Mnie zawołać, ale zostaną ode Mnie odwleczeni przez 

diabła. 

Po tym, jak ta Moja potężna Interwencja będzie miała miejsce, nawrócą się 

jednak miliardy, i także i oni przyłączą się do Mojej Reszty Kościoła, by znosić 

pokutę za te dusze, które zupełnie odcinają się od Mojego Miłosierdzia — żeby 

ich dusze pomóc Mi uratować.  

Wszystko będzie dobrze, ponieważ w końcu to Ja Jestem Wszelkim Miłosierdziem, 

Wszelką Dobrocią i Wszelką Miłością. Ci, którzy Mnie kochają, otrzymają Dar Mojej 

Miłości w obfitości. Moja Miłość rozpali w nich Obraz Mojej Męki, a to zachęci ich do 

złożenia wielkich ofiar w zadośćuczynieniu za grzechy dusz zgubionych, które 

najbardziej potrzebują Mojego Miłosierdzia. 

http://ostrzezenie.net/wordpress/2014/01/31/przygotowujcie-sie-zawsze-kazdego-dnia-jak-gdyby-ostrzezenie-mialo-byc-jutro-gdyz-nadejdzie-ono-na-was-nagle/
http://ostrzezenie.net/wordpress/2014/01/31/przygotowujcie-sie-zawsze-kazdego-dnia-jak-gdyby-ostrzezenie-mialo-byc-jutro-gdyz-nadejdzie-ono-na-was-nagle/


Przygotowujcie się zawsze, każdego dnia, jak gdyby Ostrzeżenie miało być jutro, gdyż 

nadejdzie ono na was nagle. 

Wasz Jezus 

 


