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Moje drogie dzieci, Kościół mojego Syna na ziemi przemieni się nie do poznania i zostanie on
wymieniony na coś, co nie pochodzi od mojego Syna. Nauczanie Mojego Syna będzie ewoluować
krok za krokiem i zostanie ono wywrócone do góry nogami i zastąpione fałszywymi, świeckimi
doktrynami.
W każdym Kościele, który deklaruje się, że idzie on śladami Jezusa Chrystusa, nie ma miejsca na nic
innego poza Słowem Bożym. Jednak nadejdzie czas, kiedy Kościół Mojego Syna stanie się w wielkim
stylu częścią ruchu politycznego i będzie wtedy wiódł rej we wszystkich sprawach świata, ale właśnie
Słowu Bożemu nie pozostanie on wierny. Wszystkie te rzeczy wydarzą się — jak przepowiedziane —
ponieważ mój Przedwieczny Ojciec zezwala, aby Jego wrogowie pochłonęli Ciało Jego
jednorodzonego Syna — niemniej jedynie na pewien czas. Dopuszcza On te wszystkie doświadczenia,
aby wypróbować wytrzymałość tych, którzy znają Prawdę i którzy pozostaną wierni Jego Kościołowi;
oraz tych, którzy pozbędą się jej na rzecz doktryny ciemności.
Potrzeba czasu, aby nastąpiły te wszystkie zmiany, ale nasiona zostały już posiane.
Wszystkie religie zostaną zjednoczone w jedną, a następnie przeistoczą się wraz z rządami
w jedną, globalną komórkę i będą wskazywać drogę, dopóki człowiek grzechu nie wkroczy,
aby zająć swoje miejsce. Wiele rzeczy zostanie powymienianych na coś innego, dopóki
ostatecznie nie uformuje się nowa religia i nie będzie głosić tylko tego, co — z pozoru —
będzie służyć dobru wszystkich.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, drogie dzieci, o siłę, aby znieść ból, który to spowoduje. Mój
Syn, Jezus Chrystus, wylewa łzy wielkiej boleści ze względu na sposób, w jaki zostanie On zdradzony,
oraz ze względu na dusze, które zostaną w ten sposób dla Niego utracone. Do Jego wiernych sług
będzie należeć sterowanie łodzią, która utrzyma w kursie Jego Prawdziwy Kościół, gdy będzie on tak
żeglował po tych niepewnych i burzliwych wodach. Ale proszę, miejcie pewność, że w tych pełnych
udręczenia i tak trudnych czasach wszelkie potrzebne łaski zostaną przyznane tym wszystkim, którzy
pozostaną wierni Zbawicielowi i Odkupicielowi świata.
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