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Moja wielce umiłowana córko, skoro ludzie ci zarzucają, że za przyczyną tych Orędzi rozsiewasz
strach, to znaczy, że nie rozumieją oni Moich prawdziwych intencji. Strach ten pochodzi od tych
przebywających pośród was – tych, których dusze błądzą w mrocznych oparach ciemności. Wasi
wrogowie są Moimi wrogami. Stworzą oni fałszywą duchowość w każdym narodzie, nie będzie ona
jednak pochodzić ode Mnie. Tak będą pełni uroku, że przenikną pomiędzy prominentów, aby
rozsiewać fałszywą doktrynę new age, która ma satanistyczny rodowód. Wielu będzie brać tę
przerażającą działalność za nieszkodliwą zabawę, ale za tą z pozoru niewinną fasadą kłamstw ukryty
jest przebiegły plan, aby pozbawić świat jego wiary w Trójcę Świętą.
Bardzo niewielu ludzi w dzisiejszym świecie darzy Boga zaufaniem czy też w Niego wierzy,
tak więc kiedy sługusy szatana zaprezentują im fałszywe wartości, fałszywą duchowość oraz
pogańską religijność, wielu zostanie zwiedzionych. Przyciągnięci zostaną fałszywymi, odwołującymi
się do miłosierdzia apelami na rzecz praw tych, którzy poszukują akceptacji dla ich własnego życia,
które przeciwstawia się Prawom ustanowionym przez Mojego Ojca. Ponieważ ich wiara w Boga jest
słaba, będą otwarci na kłamstwa. Czcić będą w rzeczywistości fałszywego boga – antychrysta.
Mówię wam o tych sprawach, ponieważ one są Prawdą. Dlaczego nie miałbym was przed
tym ostrzec? Ja jestem Zbawicielem i wreszcie przygotowuję się do uratowania was
wszystkich po tym długotrwałym i bolesnym czasie. Człowiek wycierpiał niewypowiedzianą
gehennę z powodu szatana. Tak wielu ludzi nie rozumie, jak bardzo niszczy on ich życie.
Rujnuje on wasze związki z innymi ludźmi, zwabia was ku nałogom, które was niszczą,
zmieniają i uzależniają. Niezależnie od tego, co on wam daje, będziecie się potem zawsze
czuli od środka puści. Będziecie się staczać i staczać, aż uzależnicie się od zboczonych i
nienaturalnych zachowań, a i tak nie osiągnięcie zaspokojenia. Jedynie Ja, Jezus Chrystus,
mogę wam przynieść prawdziwy pokój, miłość i zadowolenie. Ponieważ za sprawą
antychrysta wasze życie na Ziemi zostanie w niewyobrażalny dla was sposób zmienione –
muszę was ostrzec. Robię to nie po to, aby przynieść wam strach, ale aby was przygotować
na Prawdę. Tylko Prawda was wyzwoli od podłości tych, którzy żyją i oddychają swoją
lojalnością wobec szatana i jego demonów, i którzy z tego powodu umrą.
Tylko Ja, Jezus, Jestem waszą Drogą, na której możecie poszukiwać ulgi od prześladowań, których ci
źli, chytrzy i podstępni ludzie przysporzą światu.
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