Ręka Boga wykorzysta słońce, aby
zaalarmować świat
piątek, 24 października 2014, godz. 22.50
Moja wielce umiłowana córko, słońce jest jednym z najdonioślejszych znaków, jeżeli chodzi o
ujawnianie się boskiej interwencji. Kiedy ujrzycie zmiany na słońcu, kiedy wyda się ono
większe, będzie dłużej świecić i to niezgodnie z porą roku — to wiedzcie, że przybliża się
czas Mojego Powtórnego Przyjścia.
Ręka Boga wykorzysta słońce, aby zaalarmować świat, że jego aktywność jest niezwykła. Naukowcy
nie będą w stanie wskazać przyczyny nagłych zmian na słońcu i niezwykłego zachowania tej gwiazdy,
która przynosi wam światło. Bez światła słonecznego ziemia pogrążyłaby się w ciemności. Tak więc
w miarę jak mnożą się grzechy człowieka i w miarę jak grzech jest przyswajany jako część ludzkiej
natury, ziemię będzie pokrywał duch ciemności. Podczas gdy świat będzie pokrywał grzech,
słońce będzie powoli traciło swój blask i stawało się przymglone. Skoro człowiek nie
odczuwa miłości dla innych i staje się coraz bardziej obojętny na ból, jaki zadaje innym z
powodu grzechu, świat stanie się ciemniejszy — ciemniejszy w duchu, ciemniejszy za dnia.
Będę nadal przewodził Bożym dzieciom aż do tego momentu. Pokażę wam drogę do Mojego
Królestwa, a wy ujrzycie Moje Światło. Nic was nie będzie rozpraszać podczas tej drogi, ponieważ
wyraźnie ujrzycie, jak zło przynosi ze sobą straszliwą ciemność.
Słońce będzie się rozpraszać, aż w końcu żadne światło przez trzy dni nie będzie spowijać
ziemi. * Jedynym światłem będzie to, które pochodzi z Prawdy. A czwartego dnia nieboskłon nagle
pęknie i światło wyleje się z nieba — w taki sposób, że byście nigdy nie uwierzyli, że jest to możliwe.
Wtedy ujrzy Mnie każdy z osobna — w każdym kraju, w tej samej chwili i w całej Mojej Chwale, gdyż
Ja przychodzę odzyskać Królestwo, obiecane Mi przez Mojego Ojca.
Nie miejcie obaw przed przygotowaniem, jakie jest potrzebne, aby każdy z was był gotowy na
spotkanie ze Mną. Musicie dopilnować, żebyście byli na Mnie dobrze przygotowani, ponieważ będzie
to dzień, w którym wręczę wam Klucze do Mojego Królestwa i odbędą się wspaniałe uroczystości. Zło
w Moim nadchodzącym, Nowym Świecie nie będzie już istnieć, a sprawiedliwi połączą się ze Mną i
ze wszystkimi aniołami i świętymi.
Musicie spoglądać na tę misję tak, jakbyście znajdowali się w podróży. Każdy odcinek waszej
podróży niesie ze sobą nowe odkrycia — sposobności, przy okazji których nauczycie się, co jest
potrzebne, aby przygotować się do kolejnego etapu. Wraz z każdą pokonaną przeszkodą będziecie
się stawali silniejsi. Nawet najsłabsi pośród was ukończą tę podróż, ponieważ Ja będę wam
towarzyszył na każdym jej kroku i niedługo się ona zakończy.
Radujcie się, gdyż Moje Królestwo czeka, i pozostało już niewiele czasu.
Wasz Jezus
* Por. : Niebo ściemnieje na trzy dni, bezpośrednio przed Moim powrotem 13 maja 2014

