Jestem jak burza, na którą się zanosi. Mój
Głos jest jak grzmot w oddali.
Poniedziałek, 20.08.2012, 03.30
Moja droga, umiłowana córko, nawet z powodu męki, którą znosisz w Moje Imię, nie wolno ci nigdy
zapominać, że Moc Boga nie może być przewyższona.
Jestem jak burza, na którą się zanosi. Mój Głos jest jak grzmot w oddali.
Kiedy Moje Święte Słowo okryje teraz, jak kocem, ziemię, słychać będzie w dali dudniący
dźwięk.
Ponieważ Moje Słowo rozprzestrzenia się od człowieka do człowieka, burza zacznie się stawać
silniejsza i nasili się odgłos grzmienia.
Wkrótce rozlegnie się huk grzmotu i tylko niewielu nie usłyszy Głosu Boga.
Podczas, gdy sztorm rośnie w siłę, wiele dusz, które starają się przygotować, jak na najgorsze, nie
będzie w stanie zapobiec dotknięciu swych dusz przez burzę Mojego Głosu lub siłę Mojego
Miłosierdzia.
Rozpoczął się czas interwencji z Nieba, jej wylania się nad pogańskim światem pełnym
ciemności.
Moje Światło uniesie serca, nawet te najbardziej zatwardziałe, ponieważ Prawda zacznie docierać do
ich świadomości.
Wszystkie Boże dzieci czytające to orędzie, proszę, pamiętajcie o Mojej Obietnicy danej wam teraz.
Daję się wam poznać w tych przekazach poprzez Moje Święte Słowo.
Mój Duch wtargnie do waszych dusz podczas Ostrzeżenia.
Później Ja, wasz Jezus, zstąpię z chmur w Powtórnym Przyjściu.
Wzniosę wówczas Nowe Jeruzalem, tak że w końcu pokój będzie mógł zostać osiągnięty w
Nowej Erze, Nowym Świecie bez końca.
Moja Moc jest wszechmogąca.
Szatan może mieć pewne moce, ale one nic nie znaczą. Jego siła może być zatrważająca, ale on sam
kuli się w przerażeniu, ze strachu przede Mną.
Nie wolno wam dawać mu więcej mocy, poddając się tej pokusie. Nie powinniście pozwolić, aby
strach przed nim zablokował waszą miłość do Mnie.
Kiedy boicie się szatana, podsycacie jego moc i może on kontrolować wasze zmysły.
Tylko modlitwa, wiele modlitw, mogą osłabić jego moc i jego uchwyt nad wami.
Teraz, gdy Moje Słowo jest drukowane, szatan podniesie swoją armię w przygotowaniu do straszliwej

bitwy.
Wszyscy z was, Moi wyznawcy, musicie poddać Mi swoją wolę i całkowicie Mi zaufać, ponieważ Ja
poprowadzę was przez to krwawe pole bitwy.
Nie popełnijcie błędu, szatan i jego demony są rozwścieczone z powodu tego planu, ostatecznego
Planu Zbawienia.
On spowoduje zamęt w tej pracy.
Wykreuje dyskusje, rzuci oszczerstwa na tę pracę i zrobi wszystko co może, aby
powstrzymać rozprzestrzenianie Mojej Księgi Prawdy, Moich Świętych Orędzi.
Możecie też oczekiwać dezaprobaty z części wewnątrz Mojego Kościoła na ziemi i
wzburzonych sporów między chrześcijanami, co do autentyczności Mojego Świętego Słowa.
Podczas gdy nadciągająca burza nabiera tempa, ponieważ Moje Słowo powielane jest w każdym
języku, w każdej mowie, Mój Głos stanie się ogłuszający.
Nigdy nie wolno lekceważyć Mocy Boga, gdyż Ja jestem Królem Ludzkości.
Przyjdę teraz, w Imieniu Mojego Przedwiecznego Ojca, aby zebrać wszystkie Jego dzieci w końcowej
bitwie, gdy przepędzę szatana do jeziora ognia.
Będzie to straszliwa walka i wiele dusz odrzuci Mnie.
Bez względu na to, jak bardzo będę się starał, i pomimo Mojej Mocy, one same dobrowolnie wybiorą
złego.
Zaufajcie Mi i pozwólcie Mi teraz oczyścić wasze dusze, tak aby stały się godne Mojego Nowego Raju
na ziemi.
Moi wyznawcy, połączcie w unii ramiona w celu ochrony Mojego Świętego Słowa, tak aby ci, którzy
Mnie nie znają, mogli przyjść do Mnie.
Kocham was.
Błogosławię was wszystkich.
Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus

