Orędzie Wiecnego Ojca
Publicne objawienie w Cleveland, Ohio, w Maranatha-Spring, które otrzymała Maureen
Sweeney-Kyle, dnia 18 września 2007 roku.

Ja (Maureen) widzę duży płomien, który rozpoznaje jako Serce Boga Ojca i słyszę
następujące słowa:

„Ja jestem Wiecznym Ojcem – Ja jestem teraz.”
„Zanim rozpoczął się czas, zanim storzyłem czas i przestrzeń, znałem ciebie. Wiedziałem,
co będziesz w tej obecnej chwili czyniła. Znałem już wtedy grzechy, które ty popełnisz.
Znam dokładnie twoje słabości również teraz. Kocham ciebie.
To orędzie, które Tobie w święto Siedmiu Boleści Maryi zostało dane, przyszło z pełnego
troski serca twojego Ojca. Ono zostało ofiarowane jako ostatnia alternatywa dla
nadchodzącej Bożej sprawiedliwości w obliczu tak wielkiej ilości grzechów i błędów
świata.
Jeśli wszystkie narody posłuchają, jeśli przewodnicy kościołów na całym świecie moje
życzenie wypełnią, wtedy serce świata jeszcze raz przyoblecze się w niewinnośĆ.
Przywódcom świata zostaną pokazane ich błedy i zostaną one im udowodnione. Mam
jednakże tak wiele wyrozumiałości, o człowiecze, że ja tego życzenia (poświęcenia) nie
żądam w określonym czasie. Jednak wypełnij moją prośbę jeśli mój głos przez to orędzie
słyszysz. To jest moja Boska Wola. Mówię do wszystkich kościołów, do wszystkich
rządów, do wszystkich duchownych. Mówcie głośno nastepującą modlitwę o
sprawiedliwośĆ:

Ojcze Niebieski,
w tej obecnej chwili,
którą Ty stworzyłeś i chciałeś,
poświęcam ............................ (imię)
tym samym serce tego kraju ................................. (nazwa)
zjednoczonemu Sercu Najświętszej Trójcy
i w jedności z Niepokalanym Sercem Maryi. Amen
Jeśli wzstarczająco dużo ludzi to czyniĆ będzie i moją prośbe wypełni, bedziecie widzieĆ,
jak rządy swoją politykę stopniowo zmieniaĆ będą, aż w końcu również serce świata
powróci do niewinności.”
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