Każdy człowiek posiada przymioty Mojego
Ojca
wtorek, 2 grudnia 2014, godz. 23.10
Moja wielce umiłowana córko, pomimo nadchodzących dni ciemności, kiedy to świat będzie
oczyszczany z grzechu i kiedy to Ja zostanę odrzucony jako niemający już znaczenia — mimo to Ja
Pozostaję Bogiem Wielkiego Miłosierdzia.
Przypominam wam, że łatwo przebaczam i że kocham wszystkich każdą cząstką Mojego
Jestestwa, chociaż wielu zadręcza Mnie swoją obojętnością w stosunku do Mnie i swoją
nienawiścią. Akceptuję fakt, że nie jestem kochany tak, jak byłem kiedyś, i że wiara Mojego
ludu stała się zimna, ponieważ to zostało przepowiedziane. Obecnie Moim obowiązkiem jest
uwolnienie człowieka z niewoli, narzuconej mu za pomocą pokus przez szatana. Tak długo,
jak człowiek nie wierzy w szatana — tę największą plagę ludzkości — nie zaakceptuje on
Mojej Dobroci, Mojej Miłości oraz Mojego Istnienia.
Wam wszystkim, którzy Mnie znacie, trudno jest pozostać w stanie łaski. Pomyślcie więc, jak
zagubione są te dusze, które nie zwracają na Mnie w ogóle uwagi; te, które wiedzą, Kim Ja Jestem,
ale które nie poświęcają Mi odrobiny swojego czasu; i te dusze, którym dano Sakramenty i Prawdę,
ale które zrzekły się prawa do Mojego Królestwa. Wielu z nich czci fałszywe bóstwa i prawie
codziennie zawierza im samych siebie, uganiając się za rzeczami, które nie pochodzą ode Mnie. Nikt
z tych ludzi Mnie nie kocha, ale Ja kocham ich, i zawsze będę, bo oni są częścią Mojego
Ciała.
Z kolei są takie dusze, które są Mi niewierne, które Mnie zdradzają i które chętnie dają wiarę nowym
objawieniom, podważającym Moją Boskość. One także dopuściły, aby ich miłość do Mnie zmarniała,
a jednak Ja kocham ich tak bardzo, jak kocham tych, którzy kochają Mnie z całego serca. Nigdy nie
zaniecham poszukiwać miejsca w ich sercach, poszukiwać chwili, w której mogą dać Mi odpowiedź
lub też zaakceptować Moje Wielkie Miłosierdzie.
Człowiek jest uczyniony na Obraz Boga. Jak wszyscy rodzice, tak i Bóg widzi Siebie Samego
w Swoich Własnych, i sprawia Mu to wielką radość. Każdy człowiek posiada przymioty
Mojego Ojca. W każdym istnieje dobro — i to właśnie owo dobro jest dowodem na to, że Bóg
jest obecny. Cieszcie się, kiedy jesteście świadkami życzliwości, miłości, cierpliwości i
wielkich, miłosiernych uczynków, bo możecie być pewni, że w duszach, które okazują te
przymioty, aktywna jest Boża Obecność. To właśnie to dobro tkwiące w sercach grzeszników
pokona zło. Nigdy nie wolno wam tracić nadziei, bo Ja Jestem zawsze miłosierny, a Moje
Współczucie jest wszechogarniające. Nigdy nie odrzucę nikogo, kto Mnie wzywa. Chciałbym
jedynie przynieść im Moją Miłość, Mój Pokój i Moje Chwalebne Królestwo.
Módlcie się, Moi drodzy wyznawcy, abym wzniecił miłość w sercach tych, którzy oddalili się ode
Mnie. Będę walczył do samego końca, aby zgromadzić wszystkie Boże dzieci — a w szczególności
Moich wrogów — i przynieść im wieczne zbawienie.
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