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Moje dziecko, musisz powiedzieć moim dzieciom, że Bóg nigdy, ale to przenigdy, nie 

opuści Swoich Własnych, gdyż nigdy nie może się tak stać. Kocha on wszystkie Swoje 

dzieci, bez względu na to, ile zmartwień przysparzają one Jego jedynemu Synowi, 

Jezusowi Chrystusowi. 

Moją ochroną obejmę każdą duszę, która głosi Słowo Boże, i przy udziale Bożej 

Mocy zmiażdżę głowę węża — wszystkie jej postacie. Będę adwokatką, która 

obnaży kłamstwa, jakie wylewają się z gęby bestii, i świat stanie się świadkiem tych 

nielogicznych kłamstw, które będą przez bestię rozprzestrzeniane pomiędzy tymi, 

którzy będą jej uległymi narzędziami, całkowicie podporządkowanymi jej nikczemnym 

metodom postępowania. Król kłamstwa będzie nadal odciągał dusze od Prawdy i 

on, oszust, nigdy nie popuści, aż do ostatniej godziny. 

Skoro kłamstw się używa, aby odwracać ludzi od Prawdziwego Słowa Bożego, to 

Ja wkroczę, aby objawić Prawdę. Ludzkość będzie miała do wyboru — albo 

pozostać wiernym Prawdzie, albo zaakceptować kłamstwa jako Jej substytut. Zamęt 

dokona zniszczeń w podatnych na zranienia sercach i u tych, którzy nie mają w sobie 

Ducha Bożego. A zatem walka o dusze będzie się toczyć, a ludzie dadzą wiarę albo 

kłamstwom, albo Prawdzie. 

Przynoszę wspaniałe wieści na temat Miłosierdzia mojego Syna, a ja jestem Jego 

narzędziem ku zbawianiu dusz. Nie ma takiej duszy, która byłaby wyłączona z tej Misji 

Zbawienia. Musicie się modlić, aby ludzie umieli rozszyfrować kłamstwa, które są 

rozpowszechniane przez wrogów mojego Syna, by odwrócić ich od pochodzącej od 

mojego Syna Prawdy, Światła i Miłości. Ufajcie mojemu Synowi, a Jego Wielkie 

Miłosierdzie zostanie wam okazane. Uwierzcie w obietnicę mojego Syna, że ponownie 

powróci, a posiądziecie Życie Wieczne. Nie pozwólcie, aby zwiodły was kłamstwa, bo 

jeżeli do tego dopuścicie, to będzie wam bardzo trudno pozostać Wiernym mojemu 

Synowi. 
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