Rola Mojej Matki jako Współodkupicielki
zostanie nareszcie dobrze i właściwie
zrozumiana
piątek, 24 stycznia 2014, godz. 20.19
Moja wielce umiłowana córko, musisz wiedzieć, że kiedy Moja Matka objawi się po raz ostatni
w miejscach objawień Maryjnych, to świat się odmieni i w końcu do Mnie przybiegnie. To
dzięki Mojej umiłowanej Matce zostanie do Mnie przyprowadzonych więcej dusz. Jej rolą zawsze
było, aby Mi służyć — dla dobra człowieka. A teraz Rola Mojej Matki jako Współodkupicielki
zostanie nareszcie dobrze i właściwie zrozumiana.
Dam każdej duszy szansę na przeżycie Mojej Interwencji, tak abym mógł ich nawrócić.
Poprzez nawrócenie ocalę miliony. Złożyłem Obietnicę Zbawienia i wypełniłem ją poprzez Moją
Śmierć na Krzyżu. Teraz zgromadzę dusze i przyciągnę je do Siebie, dzięki tej Misji i
rozpowszechnieniu wszędzie Prawdy Mojego Słowa.
Tym, którym Prawda nigdy nie była przekazana, zostanie Ona zaprezentowana po raz
pierwszy. Ci, którym Prawda została przekazana, ale którzy o Niej zapomnieli, Moja Obietnica
zostanie przypomniana. Ci, którzy znają Prawdę, ale którzy Ją zmienili — po to, aby znalazła się na
usługach ich upodobań — zostanie przypomniane, że Prawda może być tylko jedna.
Przynoszę ludzkości Prawdę w czasie, kiedy ludzkie umysły uległy dezorientacji, a dusze rozdarte są
zwątpieniem — i rozproszę ich obawy. Tylko Ja, Jezus Chrystus, posiadam Moc, aby w ten sposób
zainterweniować. Jedynie Ja mam Moc, aby przynieść im pokój i sprowadzić zbawienie, które
słusznie im się należy.
Wszystkie nici tej Misji złączą się ze sobą, aby uformować wzór. Następnie, kiedy
różnorodne fragmenty będą ze sobą łączone — jak części układanki — wtedy wszystko
zacznie się układać w jedną całość i końcowy obraz stanie się przejrzysty. Dostrzeżecie Moją
Obecność wszędzie — we wszystkim, co się łączy z każdą autentyczną, świętą misją, daną światu
przez Mojego Ojca — aż ostatecznie cała Prawda stanie się dla każdego wyrazista.
Mój Ojciec obiecał, że objawi światu całą Prawdę — poprzez Księgę Prawdy, tak jak to
przepowiedzieli prorocy Daniel i Jan Ewangelista. I choć Ojciec Mój przynosi wam w tym
obecnym czasie Prawdę, to robi On to cząstka za cząstką, stopniowo, dopóki ostatnia część
nie dopełni całości. Dopiero wtedy Księga Prawdy nabierze sensu. Tylko kiedy ostatnie
przeszkody zostaną pokonane, wtedy większa część ludzkości będzie śpiewać i cieszyć się w
oczekiwaniu na Moje Powtórne Przyjście. Dopiero kiedy Moja Misja dobiegnie końca,
światu zostanie ogłoszony Wielki Dzień.
Idźcie w pokoju i wiedzcie, że kiedy Mi się całkowicie zawierzycie, będę mógł sfinalizować ostatnią
część Przymierza Mojego Ojca i zabrać was do Wymiaru Jego Wszechwładnego Królestwa.
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