Oni nigdy nie zmogą Mojego Kościoła
poniedziałek, 1 września 2014, godz. 20.05
Moja wielce umiłowana córko, w obecnym czasie, gdy Moi wrogowie z zaciekłością
powstają przeciwko Mojemu Kościołowi na ziemi, Mój Duch jest w Nim bardzo
mocno obecny. Mogą oni biczować Moje Ciało, czyli Mój Kościół; mogą oni pogardą
oblewać Prawdziwe Słowo Boże; mogą się naśmiewać z tego, jakimi Drogami chodzi
Pan, ale oni nigdy nie zmogą Mojego Kościoła. Kościół Mój składa się z tych, którzy
głoszą Prawdziwe Słowo Boże i którzy udzielają Sakramentów ludowi Bożemu,
tak jak ustanowili to Moi Apostołowie. Wyłącznie ci, którzy pozostaną Wierni
wobec Moich Nauk, Mojego Słowa, Mojego Ciała i Najświętszej Ofierze Mszy,
tak jak Ona została podyktowana przeze Mnie, mogą powiedzieć, że są oni
Moim Kościołem. Mój Kościół, tak jak stoi On obecnie, tak zostanie zmiażdżony —
jego budynki rozebrane i przejęte, Moi wyświęceni słudzy wyrzuceni na ulice, gdzie
będą musieli żebrać, a obrządek Ofiary Mszy Świętej zostanie zlikwidowany. Jednak
Mój Kościół pozostanie nienaruszony, nawet jeżeli stanie się on bardzo małą resztą
tego, czym był kiedyś.
Święty Duch Boży poprowadzi Mój Kościół poprzez zawieruchy, którym będzie musiał
on stawić czoła, i tak Prawda przeżyje. Każdy z Moich wrogów będzie usiłował
zniszczyć Mój Prawdziwy Kościół. Następnie zastąpią go tym fałszywym. W
Moje Święte Imię stworzą nowe pismo święte, nowe sakramenty i wiele innych
bluźnierstw. Lecz Mój Kościół, który jest Moim Ciałem, i Moi prawdziwi wyznawcy
pozostaną zjednoczeni ze Mną w Świętym Związku. I nawet jeżeli będzie się on
wydawał zniszczony, spalony do gruntu, żar we wnętrzu Mojego Kościoła nadal
będzie migotał, aż do dnia, w którym przyjdę ponownie. Tego dnia, kiedy Mój Kościół,
odnowiony i promieniejący wielką chwałą, znowu powstanie i kiedy cały świat ogłosi
Go za jeden Prawdziwy Kościół — Nową Jerozolimę — wówczas każdy dobry człowiek
będzie pił z jego kielicha. Wszystko, co było na początku, będzie i na końcu. Wszelkie
życie stworzone przez Boga zostanie odnowione, tak jak było wtedy, gdy Raj został
stworzony dla rasy ludzkiej.
Mój Duch jest żywy i nigdy nie może umrzeć, bo Ja Jestem Życiem Wiecznym —
dawcą wszystkiego, czego człowiek potrzebuje, aby żyć życiem, w którym nie ma
miejsca na śmierć. Zawsze ufajcie w Moc Bożą, nawet jeżeli wszystko, czego
doświadczacie na świecie, może wydawać się wam niesłuszne, okrutne,
niesprawiedliwe, a nawet czasami przerażające. Moja Moc ogarnie świat, a Moja
Miłość zjednoczy wszystkich, którzy posiadają miłość w swoich sercach. Przegnam
wszelkie zło, a kiedy Moja Cierpliwość się wyczerpie, przegnam wszystkich Moich
wrogów. Ja Jestem tutaj. Nigdzie nie odszedłem. Prowadzę was teraz po tej ciernistej
ścieżce ku Mojemu Chwalebnemu Królestwu. Gdy tylko nadejdzie ten Dzień, kiedy
ogłoszę Moje Powtórne Przyjście, wszelkie łzy zostaną obmyte. Cały smutek
nagle się zakończy, a jego miejsce zajmą miłość, pokój i radość, które tylko Ja, Jezus
Chrystus mogę wam przynieść.

Wytrwajcie, Moje maleństwa. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, by miłość
przetrwała na świecie i aby pokój zagościł wśród tych wszystkich biednych, niewinnie
cierpiących, którzy żyją wszędzie na świecie w krajach rozdartych wojną. Wszystkie
Boże dzieci należą do Mnie, a Ja kocham każdą duszę, każdy naród i każdego
grzesznika. Przynoszę wam Dar Moich Krucjat Modlitwy, abyście — modląc się nimi
— mogli Mi pomóc ocalić tak wiele dusz, ile tylko Mi się uda.
Idźcie w pokoju i miłości.
Wasz Jezus

