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Moja wielce umiłowana córko, przynoszę wam dzisiaj wiadomość, która przyniesie ulgę waszym
sercom. Wy, Moi umiłowani uczniowie, wierni Mojemu Świętemu Słowu, otrzymacie ode Mnie
specjalne łaski. Łaski te, kiedy zostaną wylane na wszystkich tych, którzy cierpią w Moje Imię,
przyniosą wam nadzwyczajne pocieszenie podczas prób, które na was czekają.
Obdarzam was także Łaską ocalania wszystkich tych biednych, wprowadzonych w błąd i
rozsierdzonych dusz, które odcięły Mnie od swojego życia. Wasze modlitwy i wasza wytrwałość są
wszystkim, czego potrzebuję, kiedy ofiarowujecie Mi je jako zadośćuczynienie za takie dusze. Ten
dar jest niezwykły — i udzielam wam go dlatego, że już bardzo niedługo zamieszanie o takiej skali
zamąci wszystkie wyznania chrześcijańskie, że wielu Mnie opuści.
Jak rekruci werbujący się do armii i gotujący się do wojny, tak ludzie będą przystępować do
nowej religii, deklarowanej jako religia chrześcijańska i określanej mianem religii ludu —
religii, obejmującej zarówno silnych, jak i słabych, i wszystkich grzeszników, i religii, o
której powiedzą, że stoi ona ponad wszystkimi politycznymi podziałami. Wielu będzie wierzyć,
że popierają swoją własną, ale oni Mnie porzucą. Droga do tego wielkiego oszustwa została obecnie
wytyczona i liderzy tej nowej religii zostali już wyznaczeni. Bezgłośnie, starannie i konsekwentnie
posiali oni nasiona w wielu narodach już jakiś czas temu i niedługo rezultaty staną się widoczne.
Ta Nowa religia dla wszystkich ludzi przyciągnie wyznania pozachrześcijańskie i przytaczane będą
wszelkie przydatne kłamstwa, służące obronie tego ruchu. Boże prawa zostaną zupełnie zignorowane
i podjęte zostaną wszelkie starania, których celem będzie usprawiedliwienie ich nowego podejścia do
tej globalnej ewangelizacji.
Przemówienia, które ci w Moim Kościele będą głosili w obronie zmian — zmian, które będą
niezbędne dla wprowadzenia pierwszej części tej nowej pseudodoktryny — będą się odznaczały tym,
że będą zawarte w nich fałszerstwa. Słowa — użyte, aby opisać Moje Nauczanie — nie będą bliskie
chrześcijanom, którzy prawdziwie Mnie znają. Język, jakim będą się posługiwali w odniesieniu do
Mnie, będzie poniżający i obraźliwy dla Mojej Boskości.
Ja znam Moich Własnych i oni Mnie znają. Znam też Moich wrogów; i oni powiedzą każdemu, kto
będzie ich słuchał, że oni Mnie znają. Bądźcie czujni, gdy Moi wrogowie, którzy twierdzą, że są ode
Mnie, ubliżająco się o Mnie wyrażają, i gdy okazują niewiele szacunku Mojemu Słowu albo gdy
usiłują je zdefiniować na nowo. Bowiem nawet Mój najprzebieglejszy wróg wpadnie w pułapkę, gdyż
wszystko, co pochodzi od Mojego przeciwnika, zawsze jest dezorientujące. Wszystko zaś, co pochodzi
od Boga, i wszystko, w czym obecny jest Duch Święty, nie będzie miało w sobie cienia drwiny w
odniesieniu do Mnie, Jezusa Chrystusa.
Gdy tylko stanie się dla was widoczne zamieszanie w Moim Kościele i gdy zaznacie nowej doktryny,
która honorować będzie ludzkie potrzeby i pragnienia — zobaczycie, że nic, czym ona zaowocuje, nie
będzie dawało poczucia, że jest słuszne. Wy, Moi drodzy wyznawcy, będziecie zakłopotani,
przestraszeni i pełni smutku. To z powodu tych rzeczy, które nadchodzą, obdarzam tych z was,
którzy Mnie prawdziwie kochają, Łaskami, aby Mi pomogli ocalić Boże dzieci od tej wielkiej
obrzydliwości, która wkrótce wzniesie swój szkaradny łeb.

Przyjmijcie Moje Dary; Moją Obietnicę, że wam pomogę i was poprowadzę. Moje Słowo zostało dane
ludzkości dawno temu. Słowo nie jest nowe. Człowiek, który coś do niego dodaje i je zmienia, będzie
ogromnie cierpieć. Zostało to przepowiedziane w Świętej Biblii i teraz dokładnie to się wydarzy.
Moje Słowo zostanie zmanipulowane przez Mojego przeciwnika, a świat przełknie kłamstwa, które
będą tego rezultatem.
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