Bóg Najwyższy: Moja Moc przekracza
wszystko to, co jest z tego świata i co jest
poza nim
sobota, 10 stycznia 2015, godz. 15.36
Moja najdroższa córko, ludzkość zwróciła się przeciwko Mnie i temu wszystkiemu, co stworzyłem na
Moje Podobieństwo, i dlatego tak wielki jest Mój smutek.
Moje dzieci zostaną ocalone dzięki Interwencji Mojego najmilszego Syna, Jezusa Chrystusa, a to
będzie miało miejsce już wkrótce. Proszę wszystkich tych, którzy Mnie kochają, aby — zanim ten
dzień nadejdzie — uznali Prawdę; i uznali Mojego Syna i Jego Miłość, i modlili się o Jego Miłosierdzie.
Wy, którzy miłujecie Mojego Syna, musicie pamiętać o Jego Obietnicy odkupienia świata i
wykorzenienia grzechu, zanim nie zstąpi Jego Chwalebne Królestwo. Życie ciała i duszy będzie
wieczne i ci, którzy przyjmą Miłosierdzie Mojego Syna, zyskają ten wielki Dar. Ci, którzy go nie
przyjmą, Daru tego nie zyskają.
Chodźcie, Moje dzieci, i przyjmijcie Moje Słowo, bo jest ono wieczne i nic go nie zniszczy. Mój
przeciwnik wrze w tym czasie ze złości, ponieważ wie, że świat zostanie pozbawiony jego wpływu;
duszom, które zgodnie z jego pragnieniem mają wyprzeć się Daru życia wiecznego, zgotuje on
straszną niedolę.
Wasza wiara w Przenajświętszą Trójcę zostanie wypróbowana ponad waszą wytrzymałość i
wielu z was upadnie. Prawdziwa wiara wymaga autentycznego zaufania; i jeżeli nie dajecie
wiary obietnicom poczynionym przez Mojego Syna, będziecie od Niego oddzieleni.
Każde z Moich Dzieci otrzyma wkrótce dowód na Moje Istnienie. Kiedy znak ten będzie dany, to nie
powątpiewajcie w jego istnienie, bo on sprowadzi was do Mojego Schronienia, które wam pozostawię.
Wiele oznak Mojego Istnienia zostało już dane światu, a teraz przynoszę wam ich o wiele więcej. Nie
trwóżcie się, bo Ja podążę za każdą duszą i nie będzie wśród was nikogo, kogo bym nie kochał
czułym sercem. Kocham Moich wrogów, łącznie z tymi, którzy dręczą Mnie swoją nikczemnością. Ale
niebawem Dar, który im przyniosę, obudzi w ich sercach uśpioną miłość do ich Stworzyciela. Ich
miłość i Moja Boska Miłość — połączone ze sobą — zwyciężą zło. Wymażę wszystkie ich lęki i obetrę
ich łzy.
Wy, Moje drogie dzieci, otrzymacie ten Dar, gdy go najmniej będziecie się spodziewać.
Albowiem ów czas coraz bardziej się przybliża i oblicze świata się zmieni na zawsze — dla
dobra wszystkich.
Moja Moc przekracza wszystko to, co jest z tego świata i co jest poza nim. Moje Królestwo jest
wieczne.
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