Ziemia, skażona ich złym postępowaniem,
zajęczy z bólu
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Moja wielce umiłowana córko, w tym czasie — gdy tak wielu odeszło ode Mnie — potrzebuję wiele
pociechy. Moje Łzy płyną wielkimi potokami, bo armia szatana, skażona jednym z
najnikczemniejszych z jego demonów — Izebel — skusiła wielu z tych, którzy twierdzą, że Mnie
reprezentują. Jak całkiem oni zapomnieli o Mojej Obietnicy, że znowu przyjdę, i jak mało sobie z niej
robią.
Czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest coraz bliższy i armia szatana zgromadziła się w wielkiej ilości,
gotowa do walki z tymi, których Ja nazywam Moimi Własnymi. Tej podłej armii przewodzić będą Moi
wrogowie i nie ma niczego takiego, czego by oni nie uczynili, próbując zwieść świat, tak aby uwierzył
w ich fałsz. Przemawiając w Moje Imię, pozyskają świętych mężczyzn i kobiety, i staną się siłą, z
którą trzeba będzie się liczyć. Przyjęci z wielkim entuzjazmem przez świecki świat, zmienią oni
oblicze ziemi, w wyniku czego spowodują spustoszenie.
Ziemia, skażona ich złym postępowaniem, zajęczy z bólu, i dojdzie do wielkiego przewrotu.
Każdy nikczemny akt profanacji, którego dopuszczą się oni na Moim Ciele, zamanifestuje
się przez zmiany w klimacie, klęski urodzajów, zmiany atmosferyczne oraz powodzie na
taką skalę, że będzie tylko klika narodów na ziemi, które nie ucierpią z powodu ich
działalności. Mój Ojciec zada im wielkie cierpienie.
Za każdego, którego oni potępią w Moje Imię, oni także zostaną potępieni. Za każdy akt bólu, jaki
zadadzą Bożym dzieciom, oni także będą cierpieć taki sam ból. Rezultatem piekła — które oni
sprowadzą na miliony — będzie kara, którą można porównać do ognia, który nieustannie płonie w
wieczystej otchłani.
Bramy Niebios zostaną przed nimi zatrzaśnięte i krzyczeć będą oni w agonii, kiedy w Dniu
Ostatecznym zostaną oślepieni Moim Światłem. Uciekną jak tchórze, którymi są, i będą usiłowali
znaleźć schronienie przed Moją Sprawiedliwością, lecz nigdzie nie zaznają ukojenia. Oślepieni, będą
się szamotać, przewracać, ale nie będą mieli dokąd się udać. Zostaną z tyłu, ponieważ żaden z nich
nie będzie miał siły, ani siły woli, aby poprosić Mnie o Pomoc, gdyż odetną się od wszelkiego Życia,
jakie mogliby posiadać, ale z którego nie będą już więcej mogli korzystać.
Usłyszcie Mnie teraz, gdy uroczyście oświadczam, że ten, kto żyje Moim Słowem i kto pozostaje Mi
wierny, nie ma się czego obawiać. Ale ten, kto Mnie przeklina i kto zatrzaskuje za sobą drzwi do
Mojego Królestwa, zostanie odrzucony.
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