Duża część ludzkości zostanie oczyszczona i
będzie wówczas gotowa na długo oczekiwaną
Erę Pokoju.
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Moja droga, umiłowana córko, cały świat odczuje zmiany, ponieważ każdy kraj doświadczy bezruchu
i poczucia oczekiwania, ale mimo to wielu nie zrozumie, dlaczego tak się dzieje.
Życie ulegnie zmianie i wy, którzy Mi ufacie, macie wiele do oczekiwania w przyszłości.
Pomyślcie o świecie tak, jak o żywej osobie cierpiącej na straszną chorobę. Musi cierpieć, odczuwać
ból i znosić okres, w którym choroba leczona jest przez jego lekarza.
Wielu ludzi reaguje na leczenie szybko. Inni wolniej. Inni w ogóle. Niektórzy pacjenci mają nadzieję i
akceptują fakt, że ich organizm będzie musiał znosić czasami bolesne leczenie, zanim ponownie
poczuje się dobrze i zdrowo.
Świat cierpi na zakażenie spowodowane wpływem szatana, gdzie on i jego demony nakłaniają, kuszą
i przekonują Boże dzieci, że grzech nie istnieje.
Zanurzają się one z jednego kryzysu ducha w następny. Jakże wywołują niezadowolenie Mojego
umiłowanego Ojca. Ile bólu będą musiały znieść, zanim będą mogły żyć w sposób, jaki nakazują Boże
Prawa.
Jednak kiedyś choroba ta zostanie uleczona, i gdy minie ból, duża część ludzkości będzie
oczyszczona i wówczas gotowa na długo oczekiwaną Erę Pokoju. Era Pokoju, obiecana wszystkim
tym, którzy podążają za Naukami Boga, oczekiwać będzie tych, którzy zrehabilitowali się w Moich
Oczach.
Każdemu z was pokazana zostanie Prawda. Wówczas będziecie w stanie rozróżnić pomiędzy
brzydotą grzechu i tą czystością, która jest wymagana, aby wejść do Mojego Chwalebnego
Królestwa.
Kiedy każdej osobie pokazana zostanie Prawda, nikt nie będzie w nią wątpił, ale nie wszyscy
ją przyjmą.
Jest to czas dla ludzkości, aby zobaczyć, co stało się ze światem z powodu chciwości, samolubstwa i
egoistycznej miłości do samego siebie. Nie bierze się uwagę dobra tych, którzy są w życiu
nieszczęśliwi. Niewiele jest już szacunku dla życia ludzkiego.
Musicie porzucić waszą arogancję, bo jeśli nie uczynicie tego, zostaniecie pozbawieni wszystkiego,
co posiadacie.
Rozliczni przywódcy w różnych narodach wkrótce połączą szeregi i przygotują się do
zniszczenia Chrześcijaństwa na całym świecie.
Z tego powodu, czasze ognia i błyskawic wylane zostaną nad całym światem dla ukarania
nikczemnych.

Musicie jednak zrozumieć, że wiele z kar planowanych przez Mojego Ojca zostało złagodzonych
dzięki waszym modlitwom.
Pozostańcie silni. Kontynuujcie Moje Modlitwy Krucjaty i nigdy nie traćcie nadziei.
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