Moja Sprawiedliwość spadnie na tych wszystkich, którzy uniemożliwiają światu
zaznajomienie się ze Świętym Słowem Bożym
czwartek, 27 czerwca 2013, godz. 23.20
Moja wielce umiłowana córko, nie dopuszczaj do tego, aby Moje Objawienia stawały
się przyczyną twojej boleści czy lęku. Jesteś prowadzona, i nawet wtedy, gdy
cierpienie staje się nie do zniesienia, pamiętaj proszę o Moich Słowach.
Mój Ojciec obiecał poprzez proroków zamierzchłych czasów, że wyśle On ostatniego
proroka, ostatniego posłańca. Niezależnie od tego, jak może to być straszne lub
jakim uczuciem przerażenia cię to napełnia, wiedz, że to przez to dzieło
Ostateczne Przymierze Boga może się urzeczywistnić.
Oto powiadam wam, bójcie się tych z was, którzy obrażają Słowo Boże. To wy
spuśćcie wasze oczy i zakryjcie je swoimi rękami, a w szczególności ci z was, którzy w
tym czasie plujecie Mi w Twarz z powodu tych Orędzi Pojednania. Nie jesteście godni,
by stanąć przede Mną. Wy, którzy teraz drwicie sobie ze Mnie, będziecie się
zagnębiać aż do Wielkiego Dnia, gdyż utraciliście dla Mnie dusze, których tak
pragnę.
Moi wyświęceni słudzy, którzy szydzicie sobie z Mojej interwencji za pośrednictwem
tych orędzi — wasz dzień nadejdzie, kiedy was zapytam: Ile to dusz przyprowadziliście
do Mnie, podczas gdy tyle czasu spędzaliście, oponując przeciw Mojemu
Prawdziwemu Głosowi? A ile odwróciliście ode Mnie przez te wasze działania — za
które Ja was Osądzę?
Ci z was, którzy wykrzykujecie bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu,
wiedzcie, że zanim nastąpi Wielki Dzień — i jako znak dla wszystkich —
zostaniecie powaleni. Ani jedno słowo nie wyłoni się z waszych ust, a za ten
postępek będziecie znani wśród waszej trzody — tej samej trzody, której
powiedzieliście, aby zlekceważyła te Orędzia, gdyż One nie pochodzą od Boga.
Tego oto dnia wasi naśladowcy poznają Prawdę, a wy padniecie przede Mną. Ja — za
to ostrzeżenie – nie będę przepraszał. Jeżeli zbezcześcicie Słowo pochodzące od
Ducha Świętego, odetnę was od Siebie, a wy podniesiecie straszliwy płacz wraz z tymi,
których ze sobą przyprowadzicie na to pustkowie.
Moja Sprawiedliwość spadnie na tych wszystkich, którzy uniemożliwiają światu
zaznajomienie się ze Świętym Słowem Bożym. To oni będą cierpieć najgorszą
karę, gdyż ból, którego doświadczą, będzie gorszy niż tych z najniższych
poziomów Czyśćca. Wasza niegodziwość szokuje wiele dobrych i niewinnych dusz,
które są wierne Mojemu Kościołowi na ziemi. Wasze okrucieństwo, które z czasem
zostanie ujawnione, będzie widoczne dla wielu, a wówczas wasza prawdziwa wierność
wobec Słowa Bożego zostanie ostatecznie wypróbowana. Później staniecie przede
Mną tego Wielkiego Dnia, kiedy to przybędę, aby zgłosić się po wszystkie Boże Dzieci
— kiedy przybędę, aby uwolnić je z wygnania i zabrać je do ich ostatecznego domu
Miłości i Pokoju w Nowej Erze Mojego Nowego Raju. To wtedy Niebo i Ziemia staną
się jednym.
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