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"Phúc cho những kẻ kiến tạo hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Thật vậy, người tạo dựng
hòa bình giống Ta nhất. Trong tất cả các thuộc tính ngoài việc bác ái, việc tạo ra hòa bình là điều quan
trọng nhất đối với Ta. Nếu không có hòa bình, thì không thể đạt được bất cứ điều gì. Nếu không có
bình an, các con không thể nuôi dưỡng tình yêu. Nếu không có hòa bình, con người đang trong một
vòng xoáy xuống dưới liên tục của cái chết và sự tuyệt vọng. "
"Vì vậy, đây là một trong những chiến thuật yêu thích của Satan. Ăn cắp hòa bình của các con bằng
mọi giá; tước đi sự bình an của các con. Đó là lý do tại sao Ta đã hứa với các con sự bình an ngoài sự
hiểu biết. Bất cứ lúc nào hòa bình của các con đang bị đe doạ, các con có thể giả sử có một con rắn
gần đó, một con rắn rattle. "
"Khi các con cảm thấy lo lắng, các con đang đối phó với con rắn. Vâng, kẻ thù đang chiếm lấy lãnh thổ
từ các con, trừ khi các con rất quan sát và nhúng nó trong chồi. Nhưng, đối với hầu hết mọi thứ, nó
dần dần cuộn tròn để cắt lưu thông vào não, chích nọc độc của sự sợ hãi che giấu sự thận trọng. "
"Khi Ta đi thăm một linh hồn, Ta mang lại bình an, dù các con có biết lý do tại sao các con cảm thấy
bình yên hay không. Bình an của Ta vượt quá sự hiểu biết và mọi sự kiện. Ở giữa bi kịch, Hòa bình của
Ta có thể ban xuống và mang lại trật tự khỏi sự hỗn loạn. Các lực lượng của bóng tối mà các con nói
đến, toàn bộ chương trình nghị sự của họ là thúc đẩy sự xung đột, lộn xộn và hỗn loạn. "
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Vì Ta không phải là Đức Chúa Trời của sự nhầm lẫn, nhưng là sự bình an.
"Bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi nào bình yên của các con bị xáo trộn, hoặc bị đe dọa, các con có thể chắc
chắn có một con quỷ nhỏ gần đó ném ra sự cân bằng của các con, tiêm nọc độc của nó. Nếu dân của
Ta có thể nhận ra điều này từ khi bắt đầu, cuộc chiến sẽ chấm dứt tồn tại. Nhưng đúng hơn, họ cố
gắng chiến đấu chống lại sự sợ hãi bằng vũ lực, và lực lượng luôn luôn chỉ là một giải pháp tạm thời.
Đó là lý do tại sao quyền cai trị của Ta là rất quan trọng, để khôi phục Vườn Địa Đàng cho con người,
để họ có thể sống trong hòa bình, thiện chí và hiểu biết. "
"Cuộc sống hạnh phúc sẽ thế nào khi Ta trở lại. Tuy nhiên, các con sẽ có những người bất đồng chính
kiến cho đến khi con rắn bị trục xuất mãi mãi, nhưng ban đầu, sự bình an sẽ là một sức mạnh sáng
suốt khắp trái đất. Ngay cả những con vật sẽ sống hòa bình với con người. "
"Sự bình an này sẽ qua chiến đấu gian khổ, bởi máu của nhiều người và sẽ chỉ là tạm thời cho đến
cuộc phán xét cuối cùng. Thì hòa bình sẽ trị vì mãi mãi. Vì vậy, điều Ta muốn nói là những người tạo ra
hòa bình hầu như giống với Ta, và sự tương phản với nó là những kẻ gây rối, thường nhất là tên ác
quỷ. Đó là lý do tại sao Ta gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo là một bầy rắn khổng lồ. "

"Họ đã giả vờ hòa bình với phẩm phục dài ở bên ngoài, thêu dệt bằng những tua vàng, nhưng bên
trong họ là con sói đang hăm dọa, tìm cách hủy diệt bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì thách thức uy quyền
và chế độ của họ. Tuyệt đối là quyền lực và tham nhũng là điều họ đang tìm kiếm. Họ đe dọa người ta
với sự cứu rỗi đời đời của họ nếu ai dám thách thức họ. "
"Mọi thứ đã không thay đổi, một chút oán giận. Nỗi sợ hãi vẫn còn được các nhà chức trách tôn giáo
sử dụng giả mạo, là những người đưa tin và bảo vệ chân lý. "
"Những người thân yêu của Ta, không liên quan gì tới những người tập trung và những người gieo rắc
sự bất đồng giữa các anh em. Điều này chắc chắn được lấy cảm hứng từ những kẻ ác. Ta muốn các
con được tinh khiết trước Mắt Ta; không có bùn trong tay, tinh sạch, trong sáng, và sẵn sàng để được
đưa vào Nơi ở của Ta mãi mãi. "
"Hãy kiến tạo hòa bình. Hãy là một trong những người thay thế chỗ cho người vắng mặt, khi những
điều tàn ác được nói đến. Hãy là người chận đứng sự đồn thổi và bị liệt. Những bước chân của Cô dâu
xinh đẹp đến thế nào? Cô được trang trí với tất cả các loại nước hoa và đồ trang sức lựa chọn từ nhà
của Cha cô. Ôi, các con xinh đẹp đến thế nào khi bảo vệ sự công bình và gieo mầm giữa anh chị em.
Các con giống Ta nhất khi các con đưa trật tự ra khỏi nhầm lẫn, hiểu biết ra khỏi xung đột, biến cay
đắng để tha thứ và lòng tốt. Một linh hồn như vậy là giá trị vô cùng, người đi xung quanh mang tình
yêu anh em và sự hòa hợp. Những kết quả của một người như thế này sẽ làm chứng cho đức tính của
cô ấy trong suốt thời vĩnh cửu. "
"Ta muốn các con xem xét một lát, làm sao nọc độc từ miệng của người phụ nữ rắn chắc có thể gây ra
cuộc chiến tranh và thảm hoạ sau thảm hoạ đối với các nhà cai trị. Vua thứ nhất và Vua Thứ hai kể về
cuộc đời của A-háp và Giê-sa-bên, vợ ông. "
"Ta đang dành thời gian cho Cô Dâu của Ta, để lộ ra trái cây của một kẻ ác và hoa quả của người khôn
ngoan. "
" Các con đẹp đẽ đến thế nào đối với Ta, Cô dâu của Ta. Quả thật, các con lấy đi hơi thở của Ta với
đức hạnh của các con khi các con bảo vệ người vô tội và từ chối tham gia điều ác. Hãy nhớ rằng, trong
thời gian này để lại cho các con trên trái đất, ma quỷ luôn luôn tìm kiếm một cách để làm ô uế các
con, đánh cắp sự tinh khiết của các con, sự ngây thơ của các con, vẻ đẹp của các con. Tách rời và tiêu
diệt bình an giữa anh em hoặc gia đình, là chiến thuật yêu thích của kẻ thù. "
"Hãy cảnh giác, Cô Dâu đẹp nhất của Ta. Bảo vệ đức hạnh và đức hạnh của người khác khỏi bị bỏ rơi
và đồn thổi. Giữ cho tay của các con sạch sẽ từ bùn đất của thế giới này. Không cho phép bất cứ ai
làm bẩn áo cưới của các con. Tiếp tục lấy đi hơi thở của Ta bởi đức hạnh của các con. "
"Ồ, thật tuyệt vời trong ngày hôm đó mà Ta đưa các con đến với chính mình một cách tuyệt đối không
có gì để làm các con xấu hổ hoặc khiến các con đỏ mặt."

"Hãy nhớ rằng đó không phải là điều đã xảy ra trong miệng của các con mà làm ô uế nhưng những gì
phát ra làm cho ô uế, và tiết lộ nội dung trong trái tim của các con. Hãy giữ trái tim của các con chỉ
dành cho Ta. Bảo vệ nó mà không có thỏa hiệp. Hãy đem sự bình an ra khỏi cuộc xung đột, để cho đức
tính của các con soi sáng cho tất cả mọi người mà Cha của các con ở trên trời có thể được Tôn Vinh. "
"Phúc cho các ngươi, những người hòa nhã. Các ngươi được gọi là con của Đức Chúa Trời, và Ta sẽ
đưa các ngươi vào chỗ Ta đã chuẩn bị cho các ngươi. "

