Advarslen / illuminationen af sjælen
Gennem mange af sine mystikere og profeter har Herren talt om en kommende advarsel / illumination af
sjælen for hele menneskeheden, en menneskehed, hvor mange har glemt Gud og Hans hellige lovbud.
Ateisme, afguder og vildfarelser af mangfoldig art har medført hovmod, egoisme, hedonisme ( verdslig lyst
og nydelse er livets vigtigste indhold og mål), materialisme, fravær af kærlighed til Gud og næsten og en
udbredt retfærdiggørelse og forherligelse af synd.
Disse forhold, denne mangel på erkendelsen af Guds eviggyldige sandhed ville uvægerligt føre
menneskeheden mod afgrunden og evig fortabelse.
Derfor bliver advarslen et tegn på Guds store kærlighed og barmhjertighed for hvert enkelt menneske, en
renselse og en chance for at ændre sit liv.
Jesus Kristus vil også med flere budskaber på www.thewarningsecondcoming.com forberede os alle på
denne dramatiske, underfulde, guddommelige indgriben. Han ønsker, at så mange mennesker som muligt
erfarer, at advarslen nu er nært forestående.
Nedenstående budskab om illuminationen af sjælen fik en mariansk præst torsdag den 6. januar 2005.
Jesus siger: ”Mit folk, snart kommer en tid, hvor jeres åndelige legeme gennem en tunnel vil forlade jeres
fysiske legeme, for at se Mig som et Klart Lys. I tidligere budskaber har I set dette beskrevet som advarslen,
der ligner den erfaring, som nogle mennesker har gjort i en nær-døds-oplevelse. Enhver i verden vil opleve
dette på samme tidspunkt, og Jeg vil åbenbare Mig for jer som Treenighedens Anden Person.
For et kort tidsrum vil I opleve Himlens fred og glæde for at erfare, hvad I bør stræbe efter. Derefter vil Jeg
føre jer gennem alle jeres livserfaringer og vise jer jeres gode og dårlige handlinger, og hvorledes de har
påvirket mennesker set med deres øjne.
Så vil Jeg vise jer, hvor I ville komme hen, hvis I efter Vores dom skulle dø denne dag. Nogle vil se
skærsilden, nogle helvedet og meget få den sandfærdige himmel. I vil se, hvorledes jeres synder har krænket
Mig, og I vil have stor skyldfølelse over jeres synder.
I vil blive advaret mod hverken at antage dyrets tegn eller tilbede Antikrist.
Derefter vil I vende tilbage til jeres legeme, og I vil få en anden chance for at ændre jeres liv og elske Mig
og jeres næste mere.
Denne erfaring af advarslen er Min barmhjertigheds nåde for at vække enhver af sin åndelige selvtilfredshed
og beskæftige sig med det vigtigste valg i jeres liv: valget mellem Mig i Himlen eller det (den) onde i
verden. De, som giver verdslig bekvemmelighed og fornøjelser førstepladsen, vil sandelig stå overfor
helvedet her på jorden og det Helvede, som de har set i deres advarselserfaring.
Dette ville være den sidste akt af kærlighed for at frelse de fortabte sjæle. Afviser de Mig, vil de lide
følgerne af deres handlinger.
Husk, hvad Jeg sagde til dem, som kun sagde: ”Herre, Herre”, at de blot ærer Mig med læberne, mens deres
hjerter er langt væk fra Mig. Der vil være nogle, som vil komme til Mig af frygt for helvedesstraffen for
deres synder, men den mest ønskede vej skulle være af kærlighed til Mig og af jeres egen frie vilje. Min
barmhjertighed omfatter alle syndere, og I ved, at Jeg altid tilgiver jer, når I med sønderknust anger kommer
til Mig.
Det er de sjæle, som med et uforsonligt hjerte synder mod Helligånden, som ikke kan få tilgivelse.
Når I ikke bryder op og søger Min tilgivelse, og når I ikke angrer jeres synder, kan I ikke blive frelst.
Hvis I dør i jeres synder uden at bede om Min tilgivelse, risikerer I Helvedets ild.
Jeg er barmhjertig, men ligeledes retfærdig. Derfor er det vigtigt, at Mine evangelister vækker menneskene i
åndeligt henseende, fordi de må angre, ellers er de i evighed fortabt i Helvedet.
Mange gør sig umage for at hjælpe ofrene i denne sidste katastrofe for at redde deres fysiske liv.
Der er to evige bestemmelser for sjælene: enten i Himlen eller i Helvedet. Og I har kun en kort
”prøvetid” her på jorden for at vælge mellem de to. De, som kommer til Mig af kærlighed eller af
frygt for Helvedet bliver frelst for Himlen; de, som tilbageviser Min kærlighed og afviser Mig til
fordel for verdslig magelighed og forlystelse, de vælger Helvedet og vil være fortabt i al evighed. Til
jeres død har I tid til at angre; vælg derfor hver dag med visdom jeres skæbne i enhver handling.
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