Wasza działalność na rzecz innych nie będzie
miała dla Mnie w ogóle znaczenia, ponieważ
wy będziecie sądzeni z waszej wierności
wobec Prawdy
niedziela, 14 grudnia 2014, godz. 18.00
Moja wielce umiłowana córko, poprzez Moją Śmierć na Krzyżu Mój lud otrzymał ode Mnie wielki Dar.
Ofiara ta — złożona, by odkupić świat od pewnej śmierci — jest częścią Finałowego Przymierza
Mojego Ojca, zanim nie nadejdzie ten Wielki Dzień, gdy ocali On resztę z tej ziemi.
Pokolenie za pokoleniem mówiło o tej Prawdzie, zawartej w Księdze Mojego Ojca, a Jego wyświęceni
słudzy potwierdzali Słowo Boże. Jak wiele zapomnieliście i jakże mało wiecie! Wielu z tych
mianowanych, by was prowadzić, pobłądziło, a ich zadufane głowy, uniesione wysoko, gdy zabawiają
się Słowem Bożym, opadną ze wstydu i strachu, gdy staną twarzą w twarz z Ostrzeżeniem z Nieba.
Tym wyświęconym sługom mam to do powiedzenia:
Wasza działalność na rzecz innych nie będzie miała dla Mnie w ogóle znaczenia, ponieważ
wy będziecie sądzeni z waszej wierności wobec Prawdy. Ukarzę was, a Moja Sprawiedliwość
będzie nieubłagana, dopóki nie obrócicie wniwecz waszych pogańskich praw i nie będziecie
głosić Słowa, danego wam tak bardzo dawno temu. Wasza pogarda wobec Praw Bożych
przynosi Mi wielką ujmę, ale wasze oszustwo — które kosztuje Mnie dusze — doprowadzi
was do ruiny. Ci z Mojego ludu, którzy żyją według Słowa Bożego — chociaż oni są niczym w
waszych oczach — zasiądą na Tronach dla Sędziów, gdy zostaniecie wezwani, aby rozliczyć
się przede Mną, dlaczego zwiedliście Mój Lud. Możecie sądzić, że wasza władza i wpływy
stoją ponad wszelką krytyką, ale wiedzcie o tym, że wasza chwała blednie i już wkrótce złote
i białe okrycia, które nosicie, zamienią się w łachmany, a połyskujące korony zostaną
wymienione na chwasty.
Bo wśród wszystkich grzechów świata nie ma w Moich Oczach nic gorszego, niż ci hipokryci, którzy
pozują jako Moje sługi, ale którzy Mi nie służą. Kiedy nadejdzie ów czas, że będziecie bluźnić
przeciwko Mnie i karmić Boże dzieci kłamstwami na temat znaczenia grzechu, Ja ześlę na was karę
tak wielką, że będzie wam ciężko złapać oddech. Grad o wielkich rozmiarach spadnie z Nieba, a
każdy Kościół, który zostanie wydany Moim wrogom — gdzie oni zbezczeszczą Moje Ołtarze —
zostanie zniszczony wielką powodzią. Bo każde przestępstwo, jakie popełniacie przeciwko Mnie,
popełniacie też przeciwko jakiemuś dziecku Bożemu. Tak więc będę wam wysyłał ostrzeżenie za
ostrzeżeniem, aż odrzucicie tę nową, fałszywą doktrynę; i aż zaczniecie głosić Prawdę — Święte
Słowo Boże — i zachowywać Sakramenty takimi, jakimi zgodnie z tym, czego nauczono was od
początku, one są.
Poprzez te orędzia będę wam przypominał o Prawdzie i nadal was ostrzegał, aż do dnia, w którym
zadecydujecie, kogo wybrać — Mnie czy tych, którzy głoszą, że są ode Mnie, ale którzy są
niewolnikami bestii.
Wasz Jezus

