Pierwsze orędzie od Boga Ojca — Teraz nadszedł czas dla Mnie, aby odzyskać
Moje Chwalebne Królestwo — Nowy Raj na ziemi trwać będzie 1000 lat
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(Uwaga od wizjonerki: „Tuż przed otrzymaniem tego orędzia skończyłam właśnie
Koronkę do Miłosierdzia Bożego, gdy nagle Duch Święty zapowiedział mi, że mam
otrzymać komunikat od Boga Ojca. Drżałam z nerwów. Zadałam wtedy pytanie: „W
czyim imieniu przychodzisz?” To była odpowiedź:)
Przychodzę w Imię Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju
ludzkiego. Ja Jestem Bogiem Ojcem i mówię do ciebie po raz pierwszy. Moja
wybrana Córko, mówię do ciebie dzisiaj i w ten sposób mogę poinformować
ludzkość o Miłości, którą mam dla wszystkich.
Wielu Mnie nie zna. Myślą, że Mnie znają, ale dla milionów Moich Dzieci jestem
tylko anonimową Istotą. Tak niewiele wiedzą o Moim pragnieniu, aby umożliwić im
to, bym Ja Kochał je w taki sposób, w jaki zawsze było to Moim zamiarem.
Moje Imię używane jest dowolnie na świecie przez wielu, którzy nie uznają, że to
Moją ręką świat i jego mieszkańcy zostali stworzeni. Ci, którzy tak robią, są
zdezorientowani co do tego, kim Ja jestem, i nieco się Mnie obawiają. Nie należy
się Mnie obawiać, gdyż Moja Miłość do wszystkich Moich Dzieci jest czysta. Tak
bardzo was kocham, że dokonałem Największej z możliwych Ofiar, by spowodować
wasz powrót w Moje Ramiona i dać wam możliwość uratowania się od oszusta.
Wysłałem Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, na świat, abyście mogli
zrozumieć Prawdę Miłości. Miłość ta, jeżeli Ją przyjmiecie, zbawi was wszystkich.
Moje Serce jest złamane, gdyż tak wielu z was nie powróci do Mnie i nie okaże Mi
swej miłości. Pragnę tego, abyście po prostu wrócili i poprosili Mnie o pomoc. Mojej
Miłości nie trzeba się obawiać, gdyż przez Moją Miłość dany wam został wasz
pierwszy oddech. Stworzyłem każdego z was na Moje podobieństwo, abym mógł
mieć Rodzinę. Stworzyłem świat z czystej Miłości tak, abyście wy, Moje Dzieci,
mogły dzielić się tym Rajem ze Mną. Tak pięknie był stworzony, każdy szczegół był
tak starannie dopracowany. Tak byłem szczęśliwy, gdy powstał Raj na ziemi, że
anioły radowały się i niebo jaśniało w Płomieniach Miłości; pojęcie tego dla
człowieka jest chyba niemożliwe. A potem został zniszczony przez grzech,
spowodowany przez węża.
Moje Dzieci, pozwólcie Mi wyjaśnić. Nadszedł czas dla Mnie, aby odzyskać Raj,
stworzony przeze Mnie z taką miłością, abyśmy mogli znowu stać się Jedną
Rodziną. Rodziną, która stanie się bliska ze względu na silne więzy Miłości razem ją
scalające.
Ten Nowy Raj na ziemi jest obecnie zaplanowany dla wszystkich Moich Dzieci.
Potrwa na ziemi 1000 lat i nikt nie może być wykluczony, gdyż to złamałoby Moje
Serce. Mój ukochany Syn, Jezus Chrystus, i Duch Święty starają się bardzo
doprowadzić was z powrotem do Mej umiłowanej Owczarni tak, żeby Raj,

stworzony na początku, mógł jeszcze raz okazać się największym z darów dla
pocieszenia wszystkich Moich Dzieci.
Raj ten będzie miejscem miłości, piękna, chwały i będzie domem dla wszystkich,
którzy mają czyste serca i dusze. Jest on przeznaczony dla każdej duszy na ziemi
oraz jest celem, do którego wewnętrznie dąży każda dusza na ziemi, w tym ci,
którzy nie zdają sobie z tego sprawy.
Podczas gdy Mój Syn mówi do świata i przygotowuje was do okazania Swojego
Wielkiego Miłosierdzia podczas Ostrzeżenia, by wszystkim grzesznikom dać szansę
radowania się Nowym Rajem na ziemi, musicie usłyszeć Mój Głos.
Wzywam was wszystkich, zwróćcie swoją uwagę. Wróćcie do Mnie. Zaakceptujcie,
że Ja istnieję; że Ja Jestem źródłem wszelkiego życia, wszelkiego stworzenia,
wszelkiej chwały. Jeśli to uczynicie, będziecie powitani w Moim Raju na ziemi,
który oferuje wszystko, o czym można marzyć. Posłuchajcie Mojego Syna i
przekazów, które daje światu, aby nawrócić was wszystkich. Tym, którzy nawet
wtedy nie będą słuchać lub nadal pozostaną na ścieżce ohydnego grzechu, nie
zostanie okazane Miłosierdzie.
Jestem Bogiem całego Stworzenia. Jestem Bogiem Miłości i Współczucia. Jestem
też Bogiem Sprawiedliwości. Moja ręka spadnie na ludzkość, która przez upartą
wierność złemu odmawia podążenia drogą Miłości i Prawdy. Gdyż teraz nadszedł
czas dla Mnie, aby odzyskać Moje Chwalebne Królestwo, czego przez grzech nikt
nie zatrzyma. Ci, którzy staraliby się tego dokonać, będą na zawsze zgubieni.
Ja Jestem waszym Bogiem, Waszym Stwórcą. Moja Miłość nigdy nie umiera. Płonie,
pełna głębokiej czułości, aby doprowadzić was do Mnie, do Dziedzictwa, które z
taką miłością stworzyłem. Z powodu grzechu wiele Moich Dzieci zmuszonych będzie
do rezygnacji ze swojego prawa do tego Dziedzictwa i wycofania się, aby ci, którzy
naprawdę Mnie kochają, mogli wejść przez bramę bez przeszkód.
Proszę, Dzieci, nie odrzucajcie Mojego apelu do ludzkości. Zaakceptujcie
Miłosierdzie, oferowane teraz przez Mojego umiłowanego Syna.
Przyjmijcie je z otwartymi ramionami.
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