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Moje drogie dzieci, niech nikt z was nigdy nie obawia się tej Niebiańskiej interwencji 

w postaci tej Misji Zbawienia. Bądźcie zamiast tego wdzięczni za Wielkie Miłosierdzie 

Boga i Jego niepojętą Miłość do rasy ludzkiej. Musicie oddawać Bogu Chwałę, 

wiedząc przecież, że wszystko zaczyna się i kończy się w Nim. Pomiędzy nie ma 

niczego. Myślcie o życiu jako o etapie pomiędzy narodzinami a Nowym Chwalebnym 

Królestwem, które oczekuje na was wszystkich, jeżeli przyjmiecie Obietnicę Boga, że 

Jego jedyny jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, powróci, aby odzyskać Swoje 

Królestwo. 

Tak wielu nie wierzy w Tego, Który ich stworzył. Mogą doświadczać Jego Miłości, a 

jednak wciąż nie wierzą, że Miłość pochodzi od Boga ani że Bóg jest Miłością. Ci, 

którzy uznają istnienie zła, nie wierzą w Bożą Miłość ani nie uznają istnienia diabła. 

Jedynie ci, którym udało się przezwyciężyć zło we wszystkich jego przejawach, 

prawdziwie rozumieją władzę, jaką zło ma nad ludzkimi słowami, czynami i 

działaniami. Dopiero wtedy, kiedy dusza jest wyjęta spod wpływu zła, może ona 

zostać uwolniona. Prawdziwą wolność można osiągnąć jedynie wtedy, gdy 

zaakceptuje się Prawdę. Jeżeli nie akceptujecie Słowa, które Stało Się Ciałem, czyli 

Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, to wówczas nigdy nie będziecie wolni. 

Dzieci, musicie zwalczać zło we wszystkich jego oszukańczych postaciach, ale nie jest 

rzeczą łatwą jednoznacznie je zidentyfikować. Szatan jest Królem Kłamstwa. Jest on 

oszustem, któremu udało się przekonać świat, że on nie istnieje. On zawsze 

przedstawia Prawdę jako coś złego i przekona słabych pomiędzy wami, że zło zawsze 

można usprawiedliwić. Nie wolno wam nigdy dopuścić do tego, aby zostać 

oszukanym, bo Prawda została światu przekazana i jest zawarta w Księdze Mojego 

Ojca. Należy unikać wszystkiego, co odbiega od Prawdziwego Słowa Bożego. Nie 

słuchajcie tych, którzy wam mówią, że zły uczynek jest dobrą rzeczą, czy też, że musi 

być on zaakceptowany ze względu na czasy, w jakich żyjecie. 

Rasa ludzka się nie odmieniła. Grzech się nie odmienił. Wszystko, co się 

odmieniło, to to, że człowiek odczuwa niechęć, aby uznać Boga za swojego 

Stworzyciela. 
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