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Moja droga, ukochana Córko, musi stać się wiadomym, że pragnę utworzyć armię grup 
modlitewnych na całym świecie. Wam, Mojej armii, przekażę modlitwy, które powinny być 
odmawiane dla ratowania dusz. Te grupy modlitewne będą się rozwijały i spośród ich 
szeregów urośnie prawdziwa armia wiernych wyznawców, aby nieść Prawdę Mojej Boskiej 
Obietnicy Zbawienia dla wszystkich. 

Grupy te będą tworzyć armię zgodnie z wytycznymi Mojego umiłowanego Ojca, który 
powstrzyma ciemność zła spowodowaną przez szatana oraz jego zwolenników i 
naśladowców. 

Tak, Moja Córko, choć jest to ciężko zrozumieć, ale jest wiele osób, które nie tylko mają 
uznanie dla szatana, ale też okazują mu wierność. Istnieje wiele dusz w ciemności, które 
składają hołd i wielbią króla ciemności. Wiele kościołów, ukrytych przed oczami Moich 
dzieci światła, zbudowanych zostało na cześć szatana. Kłaniają się przed nim, odprawiają 
czarne msze i obrażają Mnie każdym rodzajem bluźnierstwa i zniewagi, które wywołałyby u 
was szok i obrzydzenie. Ich liczba rośnie i wielu zagorzałych i oddanych szatanowi 
zwolenników pracuje na bardzo uznanych, wysokich stanowiskach w biznesie, bankowości i 
politycznych kręgach. Jednoczą się przeciwko Bogu, Mojemu Przedwiecznemu Ojcu, z 
pełną świadomością tego, co robią. 

Tak jak szatan nienawidzi ludzkości, ponieważ została stworzona przez Boga Ojca, 
Stworzyciela wszystkich rzeczy, tak też ci szatańscy wielbiciele nienawidzą ludzkiego 
rodzaju. Nienawiść, którą czują, jest tak głęboka, że spróbują sformować elitarne wojsko, 
aby pozbawić życia milionów ludzi na ziemi. W swej pogoni za władzą i bogactwem 
zamierzają otworzyć drogę dla swych własnych potrzeb i żądzy kontrolowania ludzkości. 

To są ci wśród zatwardziałych grzeszników, dla których proszę o waszą pomoc, dzieci. 
Potrzebuję waszych modlitw, aby otworzyć ich serca na to, że są to kłamstwa, które podane 
im zostały do wierzenia przez oszusta. Są dla Mnie utraceni, chyba że będą błagać o Moje 
Miłosierdzie. To dlatego modlitwa może być ich jedyną ratującą łaską. 

To potężne wojsko dowodzone przez oszusta podejmie próbę, aby spowodować straszne 
zniszczenia. Oni już próbują truć Moje dzieci w najbardziej przebiegły sposób, poprzez 
waszą wodę, lekarstwa i żywność. Proszę, zawsze zachowujcie czujność. 

Ręka Mojego Ojca spadnie wkrótce po Ostrzeżeniu na te podłe dusze, jeśli nadal odrzucać 
będą Moje Miłosierdzie. W międzyczasie, dzieci, musicie powstać i nie pozwolić na 
zastraszenie waszych narodów. Módlcie się o Moją ochronę i prowadźcie wasze zwykłe 
życie. Módlcie się i przyjmujcie Sakramenty. Proście o Moją pomoc we wszystkim, a Ja 
odpowiem na wasze prośby, zgodnie z Moją Najświętszą Wolą. 

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby złagodzić złe plany kontroli nad światem, które 



kreśli ta podła grupa. Uzyskują oni władzę na Środkowym Wschodzie i czynią próby 
kontrolowania Europy, zanim wezmą na cel inne części świata. Wrogowie ujawniani wam 
przez nich w mediach nie są rzeczywistymi wrogami. Kreują sobie tych wrogów w celu 
usprawiedliwienia środków odwetowych, które zawsze będą miały te same cele: kontrolę, 
posiadanie i budowanie bogactwa. 

Módlcie się za nich o nawrócenie, gdyż bez nawrócenia ich podłe czyny wywołają wiele 
bólu i udręki. Chociaż Mój Przedwieczny Ojciec ześle swoją karę, oni mimo to mogą 
wyrządzić szkody, które spowodują niewyobrażalne cierpienia wśród Moich dzieci. 
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