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Bóg Ojciec: Niebawem nowe Światło, nowe słońce, stanie się widoczne 

Moja najdroższa córko, to Orędzie niesie ze sobą ogromną nadzieję dla wszystkich 
Moich dzieci. 

Czas na zmiany, tak jak zostało to przepowiedziane — kiedy ziemia się obróci, 
planety się odmienią oraz klimat stanie się nieprzewidywalny — ten czas jest 
przy was. 

Moja Wspaniała Moc obecnie manifestuje się zarówno w Niebie, jak i na ziemi, jako 
że Ja przewodzę bitwie przeciw Moim wrogom. Szatan i jego demony są 
pokonywane, ale stawiają one nadal straszliwy opór. Wraz ze sobą wciągają one Moje 
biedne dzieci, których serca wypełnione są polityczną i światową ambicją, do 
odegrania roli w tym ich dziele ukrzyżowania (innych) Moich dzieci. 

Człowiek jest słaby. Człowieka jest łatwo uwieść. Z powodu tego zaślepienia na 
Prawdę, ustanowionego przeze Mnie od początku Stworzenia, człowiek wierzy 
kłamstwom. Wierzy on w kłamstwa wypluwane przez diabła, ponieważ atrakcyjne są 
dla niego obietnice władzy i przyjemności. 

Moje dzieci muszą uznać chwalebne i okazałe Światło Mojego Królestwa. Ty, Moja 
córko, ujrzałaś to Światło i wiesz, jak jest Ono Potężne. Wiesz, jaka jest Moc Boga i jak 
cię Ona ogarnia. Czy możesz sobie wyobrazić, co to będzie, kiedy Mój Nowy Raj się 
objawi? Ty, Moja córko, przelotnie ujrzałaś tylko maleńką porcję tego chwalebnego i 
lśniącego Światła. 

Jest rzeczą ważną, aby Światło Mojego Syna powitać w waszych sercach. Jeżeli Go 
zaprosicie, aby was ocalił i zabrał was do Swojego Najświętszego Serca, to zaznacie 
tego Światła. 

Światło Nowej Jutrzenki — Nowa Era — powoli, ale niechybnie oświeci ten 
świat. Niebawem nowe Światło, nowe słońce, stanie się widoczne. Będzie ono 
większe i spowoduje wiele zadziwienia. 

Ono jest znakiem Mojej Władzy i Mojego Majestatu. To będzie cud i udowodni on, że 
człowiek nie rozumie w pełni tajemnic stworzenia. 

Tylko Ja, Bóg Stworzyciel Wszechświata, rozkazuję wszystkiemu, co istnieje. 
Wszystkiemu, co będzie istnieć. Wszystkiemu, co może zaistnieć. Żaden 
człowiek, żaden naukowiec nie potrafi rozwiązać tych najświętszych tajemnic, 
gdyż zrozumienie tego nie jest dane w tym czasie człowiekowi.  

Cudowność Mojego Stworzenia i moc Mojej Władzy zostaną ukazane światu. Niech 
żaden człowiek nie robi błędu, wierząc w to, że szatan i jego wyznawcy posiadają 
jakąkolwiek moc, aby przynieść wam cuda, które Ja Stworzyłem dla każdej 
pojedynczej istoty. Obiecałem wam, że ujawnię Prawdę, tak abyście wy, Moje dzieci, 
mogły zdjąć te pajęczyny, które zasłaniają wasze oczy. 



Kiedy nadejdzie Dzień, w którym ostatecznie przyjmiecie Prawdę, obdarzę was 
najwspanialszymi dobrami, łaskami oraz życiem, którego nie potraficie sobie nawet 
wyobrazić, ponieważ przekracza to dalece ramy waszej wyobraźni. 

Jestem szczęśliwy, że mogę dzisiaj przekazać to orędzie nadziei. Wierzę, że przyniesie 
wam ono wiele szczęścia i pokoju. 

Moja obietnica — obdarzenia was waszym nieodwołalnym dziedzictwem — wkrótce 
stanie się rzeczywistością. 
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