Pamiętajcie, że po Powtórnym Przyjściu
Czyściec nie będzie już istniał
czwartek, 9 października 2014, godz. 20.40
Moja wielce umiłowana córko, jakże Ja jestem spragniony miłości ludzi i jak oni Mnie pragną. Ale
rozłam, który oddziela człowieka ode Mnie, Dawcy Życia, jest największym wrogiem rasy ludzkiej.
Szatan, ze swoimi przebiegłymi, podstępnymi metodami, naumyślnie wywołał na świecie podziały. To,
że pozostaje on w ukryciu, daje mu wielką władzę nad ludzkimi duszami. Jego zły wpływ nasuwa tym
o małej wierze wątpliwości co do Mojego Istnienia. Przekonuje on innych, którzy we Mnie nie wierzą,
że człowiek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokonywane przez siebie wybory. Jego
uspokajający wpływ — podczas kiedy kusi człowieka — przekonuje tych, do których uzyskuje on
dostęp, że to, co złe, jest dobre, a to, co dobre, jest złe. Przedstawia on miłość jako pożądanie;
nienawiść jako rodzaj pragnienia; a zawiść i zazdrość jako usprawiedliwienie dla niszczenia życia
jakiejś innej osoby.
Każda idea, każde pragnienie, każda tęsknota i każda żądza, które zasiewa on w ludzkich duszach,
prowadzą je do grzechu. Tak wielkie skażenie ludzkości w obecnym czasie oznacza, że czysta miłość,
która pochodzi od Boga, została wymieniona na pożądanie. Wszystko, co pochodzi od węża, będzie
przedstawiane w sercach grzeszników jako będące dobrą rzeczą. Grzech zawsze jest
usprawiedliwiany przez grzeszników, którzy ulegają diabłu. Grzech — raz usprawiedliwiony —
jest następnie gloryfikowany, dopóty nie będzie on uchodził za coś wspaniałego — i wartego
uznania.
Biada człowiekowi, który ośmieli się rzucić wyzwanie tym, którzy wychwalają grzech. Grzesznicy,
którzy z wielką radością obejmują grzech, będą wpływać na innych, aby robili to samo. Dzisiaj wpływ
diabła można zauważyć wszędzie. I podczas kiedy wcześniej grzeszne akty były starannie ukrywane,
to obecnie nie mają oni żadnego wstydu i prezentują je przed światem. Wszystko to, co jest dla Mnie
odrażające, jest przyjmowane z wielką ochotą. Zło jest przedstawiane jako dobro, a wszystko, co
jest dobre i zgodne z Prawami Bożymi — uznawane jest za złe. Kiedy diabeł zabiera się do
dzieła, to wszystko będzie przedstawiane w odwrotnej kolejności i będzie przeciwwagą tego,
co pochodzi ode Mnie. Wiedzcie, że kiedy się głosi, że Moje Słowo jest fałszywe, to wpływ diabła
osiągnął swój zenit.
Pamiętajcie, że po Powtórnym Przyjściu Czyściec nie będzie już istniał. Niebo i Ziemia staną
się jednym, a Piekło stanie się miejscem zamieszkania dla tych, którzy wielbią diabła, oraz
wszystkich tych, którzy od niego pochodzą. Wyziewy, dobywające się z jego złych i nikczemnych
szlaków, poraziły zarazem tych, którzy wierzą we Mnie, jak i tych, którzy Mnie odrzucają. Nikt nie
jest bezpieczny.
Modlitwa, Moi umiłowani wyznawcy, jest waszą ucieczką. Zachowujcie Moje Słowo i módlcie się —
nie za siebie, ale za tych, którzy zawiązali pakt z diabłem. Oni potrzebują waszych modlitw rano, w
południe i wieczorem.
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