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Moja droga, ukochana Córko, usłuchajcie Mojego Najświętszego Słowa, gdy ostrzegam 
ludzkość o pilnej konieczności błagania Mojego Ojca o przebaczenie wam waszych 
grzechów. Czasu jest mało, gdyż Ostrzeżenie jest teraz tuż przed wami. Nigdy nie 
odkładajcie na jutro tego, co musicie zrobić dzisiaj. Zanim poprosicie o wybaczenie win, 
niezbędny jest żal za grzechy, bo bez prawdziwej skruchy nie będzie to miało sensu. 

Widzę tak wiele poczerniałych dusz w waszym świecie, Moja córko. Istnieje tak mało 
światła i bylibyście zszokowani, gdybyście mogli zobaczyć głębinę, w jaką spadł człowiek. 
Tak wiele milionów Moich dzieci wtłaczanych jest codziennie w otchłań grzesznej korupcji, 
z której nie są w stanie się wydostać, chyba że będziecie się za nie modlić. Ślepe są na 
prawdę i nawet gdyby im teraz zostało pokazane Moje Światło, odwracałyby się i ukrywały 
przede Mną. Módlcie się za nie. 

Te Moje dzieci, które winne są nienawistnego grzechu, cieszy fakt, że ich złe zachowanie 
oklaskiwane jest jak rozrywkowy gag. Pornografia sączy się do tak wielu domów na całym 
świecie poprzez kanały telewizyjne, które przedstawiają podłe okrucieństwa jako 
nieszkodliwe, wesołe zabawy. Te same kanały, które wzbraniają się wymówić Moje Imię. 
Również przemoc jest gloryfikowana, nie tylko w telewizji, ale też w grach, co czyni 
przemoc tak akceptowalną, że akt przemocy ludzie uważają teraz za rzeczą naturalną. 

Demony szatana, w momencie ich wejścia do dusz, manifestują się w organizmie człowieka 
tak, że ich działania stają się wyraźnie widoczne dla Moich wyznawców, wzdrygających się z 
przerażenia wobec tego, czego są świadkami. Ludzkie ciało, w którym roi się od szatańskich 
demonów, zachowywać się będzie groteskowo. Jego ruchy będą zniekształcone i będzie z 
siebie wyrzucać szatańskie wiadomości wymuszane przez złego, aby uwieść podobnie 
myślących, słabych ludzi. Słabe dusze, bez miłości do Boga, zostaną do nich przyciągnięte i 
ostatecznie będą ich naśladować, tak że i one, również przez ich sposób zachowania się, 
będą czcić szatana i wszystko, co za nim stoi. 

Dzieci, czy nie możecie zobaczyć, jak działa szatan? Moi wyznawcy, musicie powiedzieć 
tym, którzy nie rozumieją, jak on pracuje w pornograficznym interesie. Jest tak, gdyż szatan 
ma na celu zniszczenie dusz i wessanie uczestniczących w wieczny ogień. Winni 
dewiacyjnych seksualnych zachowań i ci, którzy afiszują swe ciała w obsceniczny, 
niemoralny sposób, będą cierpieć przez wieczność rozdzierający ból. 

Dzieci, pomóżcie je teraz uratować, gdyż nie mają pojęcia, jak brzydzi Mnie ich niemoralna 
nieczystość. Pokrywa je ciemność. Przynieście je do Mnie tak, aby Moje Światło mogło je 
objąć i uratować od ognia piekielnego. 

Grzechy ciała są dla Mnie odrażające. Tak wiele dusz ginie w piekle z powodu grzechu 
pornografii i aktów seksualnych dewiacji. Uświadomcie im, jaki będzie ich los, jeśli nie 



okażą skruchy. 

Wasz ukochany Zbawiciel,  

Jezus Chrystus 


