Nikoli ne bodo premagali Moje Cerkve
Ponedeljek, 1.september 2014 ob 20:05
Moja draga ljubljena hči, Moj Duh je v Moji Cerkvi na zemlji v tem času, ko se Moji
sovraţniki divje dvigujejo proti njej, zelo močno prisoten. Lahko bičajo Moje Telo, ki je
Moja Cerkev – lahko zlivajo zaničevanje na Resnično Boţjo Besedo – lahko
zasmehujejo Gospodove Poti, ampak nikoli ne bodo premagali Moje Cerkve. Moja
Cerkev stoji na tistih, ki oznanjajo Resnično Božjo Besedo in tistih, ki delijo
Božjemu ljudstvu zakramente, kot so jih postavili Moji apostoli. Samo tisti, ki
ostajajo zvesti Mojim Naukom, Moji Besedi, Mojemu Telesu in Sveti Mašni
Daritvi kot sem jih Jaz postavil, lahko rečejo, da so Moja Cerkev. Moja Cerkev,
taka kot stoji sedaj, bo zmečkana - stavbe bodo porušene, oziroma prevzete, Moje
svete sluţabnike, bodo vrgli na ceste, kjer bodo morali beračiti in ukinjeno bo
obhajanje Svete Mašne Daritve. Vendar, Moja Cerkev bo ostala nedotaknjena,
čeprav le v malem preostanku tistega, kar je nekoč bila.
Sveti Duh bo vodil Mojo Cerkev skozi nastali nemir in zato bo Resnica preţivela.
Vsak Moj sovražnik bo poskušal uničiti Mojo Pravo Cerkev. Nato jo bodo
nadomestili s krivo cerkvijo. Uvedli bodo nova pisma, nove zakramente in
mnoga druga bogokletja v Mojem Svetem Imenu. Toda Moja Cerkev je Moje Telo
in Moji resnični privrţenci bodo ostali eno v Sveti Skupnosti z Menoj. Tudi potem, ko
bo kazalo, da je bila uničena, poţgana do tal, bodo ogorki Moje Cerkve še vedno
ţareli do dneva, ko bom Jaz znova prišel. Tega dne, ko bo Moja Cerkev –
prenovljena in ţareča v veliki slavi vstala in oznanjala celemu svetu, da je edina
Prava Cerkev - Novi Jeruzalem - bo iz njenega keliha pil vsak dober človek. Vse kar
je bilo na začetku, bo tudi na koncu. Vse od Boga ustvarjeno Ţivljenje, bo
obnovljeno, kakor takrat, ko je bil ustvarjen Raj za človeštvo.
Moj Duh ţivi in ne more umreti, kajti Jaz Sem Večno Ţivljenje – Darovalec vsega, kar
človeštvo potrebuje za ţivljenje v katerem smrt nima nobenega prostora. Vedno
zaupajte v Boţjo Moč, čeprav se zdi vse čemur ste priča na svetu krivo, kruto,
nepravično in včasih strah vzbujajoče. Moja Moč bo obdala svet in Moja Ljubezen bo
zdruţila vse tiste, ki nosijo ljubezen v svojih srcih. Jaz bom pregnal vse zlo, in ko bo
Moja Potrpeţljivost izčrpana, bom zavrgel vse Moje sovraţnike. Jaz Sem tukaj.
Nisem odšel proč. Jaz vas sedaj vodim po tej trnovi poti proti Mojemu Veličastnemu
Kraljestvu. Kadar bo prišel dan, ko bom oznanil Moj Drugi Prihod, bodo
obrisane vse solze. Vsa ţalost bo dočakala nenaden konec in zamenjali jo bodo
ljubezen, mir in veselje, ki ga lahko prinesem samo Jaz, Jezus Kristus.
Vzdrţite, Moji mali. Molite, molite, molite, da bo ljubezen lahko preţivela v svetu in bo
podeljen mir vsem tistim ubogim, trpečim nedolţnim, ki so razkropljeni po vsem svetu
od vojn razkosanih deţelah. Vsi boţji otroci pripadajo Meni in Jaz ljubim vsako dušo,
vsak narod in vsakega grešnika. Prinašam vam dar Mojih Kriţarskih Molitev, da Mi,
ko jih molite, pomagate rešiti čim več duš.
Pojdite v miru in ljubezni.
Vaš Jezus

Mati Odrešenja: Bog nikdar ne bo zapustil Svojih
Torek, 2. september 2014 ob 15:40
Moj dragi otrok, mojim otrokom morate povedati, da Bog ne bo nikoli zapustil Svojih,
kajti to nikoli ne bi moglo biti. On ljubi vse Svoje otroke, ne glede na to, koliko ţalosti
povzročajo Njegovemu edinemu Sinu, Jezusu Kristusu.
Moja zaščita bo zajela vsako dušo, ki razglaša Božjo Besedo in z Božjo Močjo
bom zdrobila glavo kači v vseh njenih oblikah. Bom zagovornica, ki bo razkrila
laţi, ki se izlivajo iz ust zveri in svet bo priča nesmiselnim laţem, ki jih bo širil med
tiste, ki si dovolijo in voljno postanejo njegova plovila, ki se popolnoma podrejajo
njegovim hudobnim načinom. Kralj laži bo nadaljeval z odvračanjem duš stran od
Resnice in on, zapeljivec, ne bo popustil do zadnje ure.
Ko so laži uporabljene, da odvrnejo ljudi od Prave Božje Besede, bom jaz
vstopila in razkrila Resnico. Človeštvo bo imelo dve izbiri – ostati zvesti Resnici ali
sprejeti laţi kot nadomestek. Zmeda bo pestila srca ranljivih, šibkih in tistih, ki nimajo
Boţjega Duha v svojih dušah. Tako bo bojevana bitka za duše, kjer bodo ljudje ali
verjeli v laţi, ali v Resnico.
Prinašam velik evangelij Usmiljenja Mojega Sina in jaz sem Njegovo orodje v
zveličanje duš. Nobena duša ne bo izključena iz Misije Odrešenja. Moliti morate, da
bodo ljudje sprevideli laţi, ki jih širijo sovraţniki mojega Sina, da jih odvrnejo od
Resnice, Luči in Ljubezni mojega Sina. Zaupajte v mojega Sina in izkazano vam bo
Njegovo Veliko Usmiljenje. Verjemite v Obljubo mojega Sina, da bo zopet prišel in vi
boste imeli Večno Ţivljenje. Ne dovolite laţem, da vas zavedejo, kajti če vas
zavedejo, vam bo zelo teţko ostati Zvesti mojemu Sinu.
Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja

Satan hlepi po dušah, njegov tek je nenasiten in njegova volja
nepopustljiva
Četrtek, 4.september 2014 ob 23:03
Moja draga ljubljena hči, vse pred davnim časom napovedane prerokbe, dane Boţjim
prerokom, vidcem in vizionarjem, tako po javnih kot osebnih razkritjih, bodo sedaj
odkrite.
Dvomljivec bo podvomil v resničnost Božje Besede vendar, ko je priča vsega,
kar je napovedano v Knjigi Razodetja bo utihnil kajti, ko bodo ti dogodki stisnili
človeštvo, bo edino tolažbo našel le, če Me bo poiskal. Kadar je vaše srce polno
ţalosti zaradi zlih dejanj, ki jih bodo prizadeli zlobni ljudje Boţjim otrokom, boste točili
solze muke. Nato boste videli, kako dalekoseţno se lahko razširi zlo v srcih tistih, ki
imajo kamnito srce. Ko boste videli kako malo cenijo in spoštujejo ti Boţji sovraţniki
človeško ţivljenje, boste končno doumeli, kakšno moč izvaja hudobec nad
človeštvom. V svojih zadnjih urah bo Satan, ki se manifestira v tistih dušah, ki
jih napolnjuje na svoje pokvarjene načine, pokazal svetu kako močno je
njegovo sovraštvo do ljudi.
Pri vsakem človeškem opravičevanju, da bi se opravičilo zlo, bodo krivci zlih dejanj
pokazali sovraštvo, ki ga gojijo do Boţjih otrok.

Izvajali bodo huda grozodejstva v Boţjem Imenu in ne bodo imeli nikakršne ljubezni v
svojih srcih. Netili bodo sovraštvo in večina njih niti ne razume, zakaj je njihovo
sovraštvo do drugih tako močno. Medtem, ko mnogi ljudje ne verjamejo v obstoj
hudobca, morate sedaj spoznati, da se on ne more upreti, ne da bi se dal razpoznati
po tistih, ki jih poseduje. Njegova megla se širi, dokler ne prekrije vsakega naroda,
vsako šibko dušo in mogočne voditelje, ki jih njihova ljubezen do častihlepja napravi
sprejemljive za njegov vpliv.
Kmalu boste priče hudobnih dejanj v vsakem delu druţbe, v mnogih narodih in na
različne načine. Satan hlepi po dušah, njegov tek je nenasiten in njegova volja
nepopustljiva. Ko se enkrat pokaţe sovraštvo v dušah, ti ljudje ne bodo več sposobni
prikrivati svojih dejanj. Šele v takih situacijah, bodo lahko mnogi izmed vas resnično
prepoznali hudobca in boste videli kaj v resnici je, po dejanjih teh ubogih duš, ki so
se podvrgle njegovi volji.
Ko bodo izbruhnila zla dela in dejanja vključno z vojnami in nemiri, se ne smete nikoli
predati. Takrat bodo vaše molitve najbolj potrebne.
Vaš Jezus

Ne ločite se od Mene. Če se boste, bo silno jokanje
Petek, 5. september 2014 ob 20:45
Moja draga ljubljena hči vedi, da smrt nima nobene moči nad tistimi Mojimi, ki jim je
vera podelila moč do zadnjega diha. Te duše nimajo nobenega strahu pred telesno
smrtjo, ker vedo, da se v tem trenutku začne za njih Večno Ţivljenje. Take duše
pričakujem z odprtimi rokami in te tečejo kot mali otroci k Luči Moje Ljubezni. Jaz jih
objamem in jih privedem v Moje Kraljestvo, kjer pričakujem vsako posamezno od teh
duš skupaj s Hierarhijo angelov in vsemi svetimi – potem zavlada veliko veselje.
Ponovno jih zdruţim z njihovimi druţinami - in vlada velika radost, ljubezen in
navdušenje. Nobenih solza več. Nobenih spominov na njihova trpljenja, ki so jih
prestajali na zemlji. Vse skrbi, ţalost in obup so v trenutku izbrisani in pozabljeni. Za
tiste, ki umrejo v Posvečujoči Milosti, se začne novo ţivljenje. Za vsako dušo,
dobrodošlo v Mojem Kraljestvu obstajajo različne stopnje in vsaka od le-teh
predstavlja nagrado v skladu s častjo, ki jo je duša izkazala Bogu.
Dušam, ki umrejo v stanju greha povem tole: zavedajte se, da sem nad Vse
Usmiljen in po njihovem očiščenju bodo dobrodošle v Mojem Kraljestvu. Vedno
molite za te duše, kajti v tem stanju ne morejo moliti same zase. Vaše molitve, bodo
uslišane in te duše bom Jaz pričakal z odprtimi rokami. Za vsakega Boţjega otroka je
pomembno razumeti osnovno vodilo o ţivljenju po smrti: Prositi Me morate, vašega
Jezusa, da vam odpustim; vaše napake, vaše slabosti in vaše prestopke preden
umrete, kajti takrat je Moje Usmiljenje največje. Če ne verujete v Boga, odklanjate
večno življenje. Brez ljubezni do Boga ne morete prejeti ljubezni po smrti. Jaz
Sem Ljubezen in brez Mene boste občutili le bolečino. Bojte se ločitve od Boga. Če
se čutite zmedene glede Mojega Obstoja, Me morate samo zaprositi, da vam
pokaţem znamenje Svoje Ljubezni in odgovoril vam Bom.
Ne ločite se od Mene. Če se, bo silno jokanje in nikoli ne boste mogli biti potolaţeni,
kajti Jaz vam ne bom mogel pomagati. Moje Kraljestvo vam bo dalo Večno Ţivljenje,
toda zaprositi Me morate za Mojo Pomoč s to molitvijo.

Križarska Molitev ( 165) Za Dar Večnega Življenja
Jezus, pomagaj mi, da bi veroval v Tvoj Obstoj. Daj mi znamenje, da Ti lahko
odprem svoje srce. Napolni mojo prazno dušo z milostjo, ki jo potrebujem, da
lahko odprem svoj um in svoje srce za Tvojo Ljubezen. Imej Usmiljenje z mano.
Očisti mojo dušo vsakega greha, ki sem ga storil v mojem življenju. Odpusti mi,
ker sem Te zavračal. Prosim Te, napolni me z ljubeznijo, ki jo potrebujem, da
postanem vreden Večnega Življenja. Pomagaj mi, da Te spoznam in da v drugih
ljudeh vidim Tvojo Navzočnost. Napolni me z milostjo, da lahko prepoznam
Božja Znamenja v vsakem čudovitem Daru, ki si ga dal človeškemu rodu.
Pomagaj mi spoznati Tvoj Pot. Reši me pred ločenostjo in bolečino teme, ki jo
čutim v svoji duši. Amen.
Ne dopustite človeškemu napuhu, razumskemu razglabljanju ali mnenju, da vas
omajajo v Resnici. Kot Boţji otrok ste za Mene zelo dragoceni. Ne dopustite, da vas
izgubim. Pridite. Jaz Sem tu. Jaz Sem Resničen. Dopustite Mi, da napolnim vašo
dušo s Svojo Navzočnostjo. Ko se to dogodi, Me ne boste mogli prezreti.
Ljubim vas vse. Blagoslavljam vas. Čakam na vaš odgovor.
Vaš Jezus

Kmalu bo prišel človek in vam govoril, da vam razodeva Resnico
Mojega Obstoja
Sobota, 6.september 2014 ob 16:00
Moja draga ljubljena hči, Moja Modrost je Boţjega Izvora in človek ni sposoben
doumeti daljnoseţnosti tega, Kdo Sem Jaz.
Človeštvu posredujem dovolj znanja, podarjenega po Daru Svetega Duha. Moji Nauki
so podani svetu v enostavni obliki, da bi vsak človek lahko razumel Resnico. Boţja
Modrost ni nikoli zapletena in je podana tako, da bi človek dobil jasen pogled, ki ga
potrebuje, da pripravi svojo dušo na Moje Kraljestvo. Ljubezen je čista. Ljubezen je
enostavna. Prava ljubezen je medsebojna izmenjava. Moja edina ţelja je, da duše
odgovorijo na Mojo Ljubezen, da bodo okrepljene po Daru Svetega Duha v trenutku
doumele, kaj se od njih zahteva, da bi lahko postale del Mojega Kraljestva.
Pošiljam vam sle, da vam bo dano jasno razumevanje. Seveda pa ni lahko, zaradi
obstoječe zmede, sprejeti Resnico v vaše vsakdanje ţivljenje. Moji Besedi se stalno
ugovarja, se jo vedno znova preiskuje, analizira, ocenjuje in narobe razume, tako vse
to oteţuje, da bi se oprijeli Resnične Boţje Besede. Kadar javno pričujete, da
verujete v Mojo Besedo, Moje Nauke in Moje Zakramente, boste zaradi tega
zasmehovani.
Mnogi samooklicani cerkveni učitelji bodo kmalu postavili pod vprašaj Mojo
Resnično Identiteto in Obstoj Svete Trojice. Uporabili bodo sijajne dokaze, da bi
vas zaslepili za Resnično Boţjo Besedo, in uporabili bodo vsakovrstne teološke
dokaze, da bi dokazali, da so vse vere enake. Kmalu bodo Resnico – Boţjo Besedo odklanjali. Boţjo Besedo bodo z zapletenimi in nasprotujočimi si nauki oskrunili in
cerkveni obiskovalci vsepovsod ne bodo od nje imeli nobene koristi, ker jih bodo
napolnili z brezsmisli. Moja Beseda bo prikrita in ostala zaprašena. Pomislite vedno
na to, da mora biti Moja Beseda razumljena tako, kot je bila podana.

Podrobnosti Mojega Boţanstva in Boţje Skrivnosti človeštvu niso bile razkrite, to se
ne more zgoditi, dokler ne nastopi Nova Doba Miru. Kmalu bo prišel človek in vam
govoril, da vam razodeva Resnico Mojega Obstoja in podrobnosti Mojega
Ponovnega prihoda. Očaral bo svet. Potem bo trdil, da sem Jaz. Mnogi mu
bodo verjeli, ker jim ni uspelo razumeti Besede, kot je bila zapisana v Svetem
Pismu.
Jaz, Jezus Kristus, bom ponovno prišel sodit ţive in mrtve in to se ne bo zgodilo in se
ne more zgoditi na tej zemlji.
Vaš Jezus

Antikrist bo zasedel položaj, ker bo k temu povabljen
Nedelja, 7. september 2014, ob 19:30
Moji ljubi otroci, bodite pozorni na znamenja časa, ko bo antikrist zasedel sedeţ v
Cerkvi mojega Sina na zemlji, da jih boste jasno videli.
Niti za trenutek ne pomislite, da bo antikrist prikorakal v Cerkev mojega Sina in
jo zavzel agresivno, s silo. Navdihnjen in gnan od zavajalca samega, bo
antikrist zasedel položaj, ker bo k temu povabljen.
Kmalu bodo razglašene vse prilagoditve v mašnih knjigah Cerkve, kot razlog pa bo
navedeno, da odraţajo moderni svet, zato morajo postati vključujoče, da bi ustrezale
drugim veroizpovedim in religijam. Kakor hitro bo Resnična Beseda mojega Sina,
Jezusa Kristusa, spremenjena, bo postala nerodovitna, kajti ne bo več odraţala
Resnice, ki jo je svetu izročil moj Sin.
Antikrist bo najprej postal priljubljen zaradi svojih političnih sposobnosti. Potem bo
svojo pozornost usmeril k različnim veroizpovedim, toda njegov glavni poudarek bo
na Krščanstvu. Kristus je njegov največji sovraţnik ter predmet njegovega sovraštva,
in zato bo njegov končni cilj uničiti Cerkev mojega Sina. Cerkev bo razgrajena na
različne načine, preden bo on, antikrist, naprošen, naj se vplete. Soudeležen bo pri
odločanju v načrtu za ustanovitev nove ene svetovne religije. Vse te
spremembe – pri čemer bo Cerkev javno zahtevala združitev vseh verstev - se
bodo odvijale še preden bo antikrist prevzel svoj sedež na Prestolu mojega
Sina na zemlji. Nato bo zver imela prosto pot, da se svobodno giblje v Cerkvi
mojega Sina, kjer ji bo dodeljeno častno mesto. Končno bodo razglasili, da bo on
postal vodja enotnega svetovnega reda in potekalo bo razkošno kronanje. Ta
dogodek bodo videli po vsem svetu, udeležili pa se ga bodo politiki,
dostojanstveniki ter zvezdniki, in ko bo krona posajena na njegovo glavo, bo
tako, kot če bi zabili poslednji žebelj v Telo mojega Sina. Na tisti dan bo Katoliška
Cerkev oskrunjena, mnogi škofje in duhovniki pa bodo zbeţali, ker bodo do takrat
doumeli, da so se napovedane prerokbe razpletle pred njihovimi očmi.
Od tistega dne dalje, ko bo antikristu izročen Boţji Sedeţ, bo ta delal velika telesna
znamenja, ki bodo ljudi prepričala o njegovi svetosti. Antikrist bo, tako bodo
govorili, nosil znamenja stigem in videti bo, kot da ozdravlja bolnike ter
neozdravljivo bolne. Pripisovali mu bodo velike čudeţe in sčasoma bo mnoge
prepričal, da je on Jezus Kristus in da je njegov vzpon na vrh laţne cerkve znamenje
Drugega Prihoda.

In čeprav so bili laiki morda odgovorni za osnovanje jedra preostale cerkve, tega, kar
je ostalo od Cerkve, ustanovljene od mojega Sina na zemlji, pa bodo duhovniki tisti,
ki jo bodo vodili od tega časa dalje. Sveti Duh bo med vladanjem antikrista ohranjal
Cerkev, in ne on ne noben sovraţnik mojega Sina je nikdar ne bo premagal.
Resnica ne bo nikoli umrla. Boţja Beseda, čeprav oskrunjena, ne bo nikoli umrla.
Cerkev ne more nikoli umreti, čeprav bo morda pregnana v puščavo. Celo v njeni
najšibkejši uri bo ţivljenje še vedno ostalo, in ne glede na to, kako zelo je Cerkev
mojega Sina napadana, Bog nikoli ne bo dopustil, da bi bila uničena.
V teh prihajajočih dneh se nikdar ne smete pustiti omajati, da bi sprejeli to prevaro.
Zapeljeval vas bo antikrist, ki ga bodo podpirali sovraţniki Cerkve mojega Sina. Laţni
voditelji v cerkvah ga bodo sprejeli in zaradi svojih dobrodelnih dejavnosti bo
poveličevan po vsem svetu. V mnogih deţelah bo deleţen velikih časti, ljudje pa
bodo v svojih domovih imeli njegove uokvirjene fotografije. On, antikrist, bo bolj
čaščen kot Bog, toda po Boţji Roki bo pahnjen v brezno, skupaj s tistimi, ki so ukradli
duše Boţjih otrok, ko so sodelovali pri poskusu uničenja Cerkve mojega Sina.
Vaša Ljubljena Mati
Mati Odrešenja

Tisti, ki preklinjajo Moje preroke, preklinjajo Mene
Torek, 9.september 2014 ob 17:00
Moja draga ljubljena hči, Moje Srce napolnjuje v tem času velika ţalost. Med vami so
taki, ki so objeli Mojo Besedo, ki vam je bila dana po teh svetih Sporočilih po Moji
Ljubezni in Usmiljenju, in ki so me izdali na najbolj krut način. Ta izdaja se ne
razlikuje od tiste, ki mi je bila prizadejana med Mojim Časom na zemlji.
Semena dvoma so zasejana v druga srca in to od tistih, ki so bili zavedeni v zmoto
zaradi laţi in sovraštva, ki jim ga je poloţil v njihovo srce hudobec. On, ki Me sovraţi
bo še naprej podţigal sovraštvo proti Meni s tem, da bo okuţil nekatere, ki so
soudeleţeni v tej ali drugih Misijah iz Nebes za rešitev duš. Lagal bo in obrekoval
Moje izvoljene, da bi odvrnil duše od Mene. Vsi tisti, ki Mi obračate hrbet vedite, da
vaša izdaja reţe Moje Srce na dvoje. Vedite, da je vaše delovanje proti Meni, vaša
lastna zadeva, ker vam pripada svobodna volja. Kadar pa uporabljate vaš vpliv
zato, da Mi jemljete duše, vas bom Jaz napravil osebno odgovorne za vsako
posamezno dušo, pri kateri vam je uspelo, da ste jo odvrnili od Mojega
Velikega Usmiljenja. Gorje človeku, ki neti sovraštvo proti Meni, Jezusu Kristusu,
saj je Moja edina velika ţelja pritegniti k Meni vsakega Boţjega otroka.
Jaz prihajam, da ovijem duše z Mojim Usmiljenjem in če to ovirate, širite laţi in
napeljujete druge k temu, da zaničujejo Moje preroke, vas bom strogo kaznoval, kajti
to je eden največjih grehov zoper Boga. Kadar namerno poskušate ovirati Moj Načrt
Rešenja, vas bom poslednji dan poklical Predse in morali se boste zagovarjati za
greh, da ste Me oropali tistih duš, ki so zaradi vaših dejanj zapadle hudobcu. Kadar
izjavljate, da Božja Beseda prihaja od hudega duha, vam te zlobe ne bom nikoli
odpustil. Raje molčite. Ne zagrešite te teţke ţalitve Boga. Če ţe ne morete sprejeti
te Moje Misije, se častno umaknite in ne izrecite nobene besede. Vaš molk vas bo

rešil. Kadar govorite zlo zoper Mene, vas bom jaz pahnil v divjino in nikoli ne boste
del Mojega Kraljestva.
Moje srce je zlomljeno, vendar ne Moja Odločnost. Ne bojte se vaših zmot, bojte se
Boţje Jeze, kajti tisti, ki preklinjajo Moje preroke, preklinjajo Mene.
Jezus Kristus
Sin Človekov

Bog Oče: Ljubite Me, kakor vas ljubim Jaz.
Sreda, 10. september 2014, ob 3:00
Moja najdraţja hči, naj bo znano, da bom Jaz odpustil človeku vsakokrat, ko greši
zoper Mene. Greh ga lahko loči od Mene, vendar Jaz grešnika še vedno ljubim.
Zapomnite si vsi, da ljubim tiste, ki ste me pozabili. Ţelim, da Mi prisluhnete vsi tisti,
ki imate morda občutek, da ne obstajam.
Jaz sem v vaši neposredni bliţini. Prosim, pokličite Me. Jaz si vas ţelim. Jaz vas
ljubim. Potrebujem vas, ker ste del Mojega Mesa. In, ker ste del Mojega Mesa, se
čutim izgubljenega, če Mi ne odgovorite. Kot starši, ki dajo otroku ţivljenje, čakam
tudi Jaz na vaš odgovor. Naravno je, da se dojenček odziva staršem. Naravno je, da
starši ljubijo svojega otroka, kajti to je del Daru, ki ga dajem človeštvu.
Jaz sem vaš Oče. Jaz sem vaš Stvarnik. Jaz Sem, ki Sem. Ali ne veste, da vas
ljubim s hrepenenjem, ki ga poznajo samo tisti od vas, ki so sami postali starši? V
veliki ţalosti točim solze, če ne veste, Kdo Sem. S teţkim Srcem vas sedaj kličem.
Ljubite Me, kot vas ljubim Jaz.
Vaš Večni Oče
Bog Najvišji

Ne bojte se teh dogodkov, saj bodo hitro minili.
Četrtek, 11. september 2014, ob 14:15
Moja draga ljubljena hči, mnoga zla dejanja proti človeštvu, ki jih pripravljajo skrivne
sekte, pred katerimi Sem svaril svoje privrţence, so pripravljena, da se odvrtijo.
Vedno morate ostati budni in postavljati pod vprašaj vse, kar se utegne zdeti
nenavadno. Spomnite se, kaj Sem vam povedal, in imejte svoje oči vselej
osredotočene Name. Preživite vsaj eno uro na dan v molitvi, da bodo učinki teh
preizkušenj omiljeni in v nekaterih primerih izničeni. Ne bojte se teh dogodkov,
saj bodo hitro minili, in kmalu bom prišel Jaz, da naredim konec vsemu
trpljenju.
Moji dragi privrţenci, vzemite si Moja Opozorila k srcu. Ne prezrite jih. Če ste na take
dogodke pripravljeni in prepuščate vse vaše zaupanje Mojemu Usmiljenju, vas Bom
potolaţil in vas osvobodil vaše tesnobe. Vse bo dobro, vendar se zavedajte, da se
bodo morale tiste duše, ki jih kličem na pomoč v tej veliki bitki, boriti. Vsakemu

posameznemu izmed vas bo teţko najti zaupanje Vame, v to Misijo ali v tebe, Moja
ljubljena hči. Hudobec, kralj laţi se ne bo ustavil niti za sekundo v svojem
prizadevanju, da uniči to Mojo Misijo. izkoristil bo vsako nesramno laţ, da bi odvrnil
duše od tega, da prisluhnejo Mojemu Glasu. Mnogi bodo dopustili dvomom, da jih
zaustavijo pri izvrševanju Mojih Navodil, vendar nič ne bo moglo preprečiti posega
Boga, Večnega Očeta, za rešitev Njegovih otrok.
Vsak od vas naj jasno dojame, da Sem Jaz, vaš Jezus, Ki je tista Vodilna Roka pri
vsem delovanju za širitev Moje Besede, in daje na razpolago darove, ki jih Nebesa
naklanjajo svetu v teh teţkih časih. Velika je človeška moč, kadar se uporablja za
širjenje zla in izzivanje Boţje Besede. Vendar ne more prekositi moči človeka, ki je
prejel Dar Svetega Duha. Ne dovolite Mojega Dela umazati; oskruniti z zlobnimi
govoricami ali nizkotnim obrekovanjem, kajti s tem ne izdajate duš, ki sem jih izvolil,
da širijo Mojo Sveto Besedo, ampak izdajate Mene, vašega Jezusa.
Vaš Jezus

Med evangeličani bo vstalo veliko lažnih prerokov
Sobota, 13.september 2014 ob 22:50
Moja draga ljubljena hči, spremembe glede Moje Cerkve na zemlji, ki sem jih
napovedal, bodo kmalu razkrite.
Svobodomiselne sekte vam bodo v kratkem poskušale vzeti vse, kar je Mojim
privrţencem sveto in uvesti novo sodobno gibanje znotraj Cerkve. Ta sodobnost,
tako bodo rekli, bo pomagala privabiti nove posvečene sluţabnike in sprejemljivejše
oblike čaščenja Boga, da bi zopet privabili novo mlado generacijo v Boţje Cerkve.
Vsi ti novi obredi, molitve in forumi - ki bodo predstavljeni kot nova in sodobna
razlaga Moje Svete Besede - bodo zakrinkali brezvsebinsko praznino, in to ne bo
prihajalo od Mene.
To novo gibanje, ki bo predstavljeno kot del svetovne evangelizacije, previdno
formuliran krivi nauk, ki se bo zdel teološko neoporečen, bo zapeljalo milijone.
Privabilo bo zelo veliko ljudi, ki se bodo zaradi njega odvrnili od Prave Vere. S tem,
kar se kaţe kot korenita prenova Krščanske vere, bo zanikana Resnica.
Mnogi bodo prevarani in med evangeličani bo vstalo veliko lažnih prerokov. Ti
lažni preroki bodo oznanjali krivo Krščanstvo, ki bo izpodrinilo Svete
Evangelije, kot sem jih zapisal Jaz in Moji Apostoli. Medtem, ko se bo širil glas
verskega odpadništva v vsaki deţeli, v različnih jezikih in med različnimi rasami, bo
prava Boţja Beseda utonila v pozabo. Iz ust krivih prerokov in samooklicanih
evangelizatorjev se bodo izlivale mnoge laţi. Razlagali bodo, da Moje Sveto Pismo
ne ustreza več potrebam človeštva in ţeljam ljudi, ţivečih v 21.stoletju.
Mnoge ljudi je pomanjkljiva vera v Mene do sedaj privedla do tega, da niso pokazali
nobenega zanimanja za Mojo Sveto Besedo. Kmalu se bodo od Mene odvrnili in z
navdušenjem sprejeli največjo svetovno prevaro, kar jo je svet kdaj koli doţivel.
Medtem se bodo mnogi oprijeli tega, kar smatrajo za poţivitev Krščanstva, s čemer
naj bi jih hranili in jim jo predpisovali Boţji sovraţniki.
Oznani, da človek nikoli ne more ţiveti s krivim naukom, ki bo prinesel s seboj
popolno opustošenje, kadar bo duše poţrlo to bogoskrunstvo.

To, kar ne prihaja od Mene, bo vodilo k svetovni skupini, ki bo našla vsepovsod
odobravanje. Takrat bo nastopil čas za najavo nove svetovne religije, ki bo
dobrodošla v Moji Cerkvi. To bo privedlo do tega, da bo Antikrist, kot je bilo
napovedano, zasedel častni prostor v Moji Cerkvi, ko bo povabljen kot častni
gost od tistih, ki podložno sodelujejo s Satanom.
Tiste izmed vas, ki boste v skušnjavi, da se predate tej krivi veri svarim, da človek ne
more ţiveti samo od kruha, ampak samo od Besede, ki prihaja iz Boţjih Ust.
Vaš Jezus

Moji sovražniki bodo povzdignili številne laike in jih poučili, kako
evangelizirati.
Nedelja, 14. september 2014 ob 17:45
Moja draga ljubljena hči, naj pride kar hoče, Resnična Boţja Beseda bo vseeno
ostala pri ţivljenju, čeprav se bo ohranila le v Moji preostali Cerkvi.
Dvignila se bo množica napovedanih lažnih prerokov, ki bodo širili laži s
krivoversko obliko svetovne evangelizacije. Tisti, ki trdijo, da zastopajo Mene, jim
bodo podelili vso avtoriteto, da bi privabili milijone v svojo tako imenovano
posodobljeno obliko Moje Svete Cerkve na zemlji. Oh, koliko jih bodo popeljali v
zmoto s svojo zamotano verzijo Moje Besede, ki bo prikrivala veliko
odpadništvo. Samo bistroumni, bodo prepoznali te neresnice, kajti te bodo skrite v
krivem nauku, ki naj bi prinašal sveţ veter.
Tisti Moji sovraţniki, ki so spodkopali Mojo Cerkev, da bi jo pripravili na prihod
Antikrista, bodo preplavljeni s pohvalami. Povzročali bodo mnogo hrupa na
njihovih javnih shodih, in ko Me bodo preklinjali s svojimi lažmi, bodo širili
neresnična razodetja o Meni - o tem Kdo resnično Sem; o Mojem Odnosu do
Mojega Večnega Očeta; Mojih Naukih in Mojem Božanstvu. Iz strahu, da bi bili
prepoznani, kdo so v resnici, bodo pomešali Resnico z lažmi, da bi zapeljali
Kristjane.
Moji sovražniki bodo povzdignili številne laike in jih poučili, kako evangelizirati.
Mnogi bodo postali pripravljene posode zveri, ki jih bo napolnila z besedami
nauka iz pekla. Vi, Moji ljubi zvesti verniki, postavite pod vprašaj vse tisto kar boste
slišali. Moji sovraţniki vam bodo pripovedovali, da je potrebno dati Besedi, zapisani v
Svetem Pismu, novo ţivljenje. Ti laţni preroki vam bodo podelili nove molitve, ki
bodo ţalile Mene in oskrunile Moje Boţanstvo. Tudi oni jih bodo molili prav tako kot
milijoni ljudi. Boţje otroke bodo učili, kako se časti Zver z novo obliko verskega
obreda. Ta novi obred, bo vodil vse tiste, ki se bodo vzdignili in sledili laţnemu
preroku v enotno svetovno cerkev, ki bo častila zver.
Tisti Moji posvečeni sluţabniki, ki bodo razmeroma hitro spregledali zahrbtni načrt
vodenja Mojih vernikov v zmoto, se bodo počutili nemočni. Mnogi bodo podlegli
zmoti, ker imajo tako malo vere, da se ne bodo niti potrudili, da bi zmotni nauk
prebrali, in tako bodo ta hitro in brez odpora prodrl v Cerkve.
Če bo Moja Beseda oskrunjena, ne bo to prineslo nič dobrega in zlo bo uspevalo.
Jaz vas svarim v dobro vaših duš, da vas pripravim na največji verski odpad v
človeški zgodovini, ki bo poţrl Boţjo Besedo.
Vaš Jezus

Eno je reči, da ste od Mene. Drugo pa je biti od Mene.
Torek, 16. september 2014, ob 20:25
Moja draga ljubljena hči, kadar se vam zdi, da je svet v zmešnjavi, se ne bojte, kajti
Bog ukazuje vsem stvarem.
Hudiču ne daje posebno veliko moč in On se bo boril, da bo zagotovil, da Sveti Duh
ostaja ţiv, da bi dobri ljudje lahko uspešno bili bitko v Mojem Odrešilnem Načrtu.
Značilnost hudobca je zloba v vseh njenih oblikah. Da bi se izognili napadom
Satana, ne smete o nobeni osebi slabo govoriti, ne poslušajte slabega ali delajte
slabo. Eno je reči, da ste od Mene, drugo pa je biti od Mene.
Jaz Bom, kadar Sem resnično prisoten v duši, storil vse, kar je v Moji Moči, da bi take
duše odvrnil od zlih dejanj. Kadar duša popolnoma zaupa v Mene, se bo laţje
prepustila Mojemu Vodstvu. Ljudje z zelo močno voljo, z napuhom in samovoljo,
so bolj podvrženi, temu, da jih prevarant vodi v zmoto in jih vara na različne
načine. Tako osebo bo prepričal, da je neko slabo dejanje, zloben jezik ali
dejanje bogoskrunstva v določenih primerih sprejemljivo. In potem bo taka
duša zapadla prevari. Te duše opozarjam:
Ne govorite slabo o drugih, ne dajte se zapeljati v obrekovanje drugih, ne postavljajte
se za sodnika drugim in ne izdajte nobene druge duše v Mojem Imenu. Pri takih
pregrehah zoper Mene boste padli s te ravni nepravičnosti v temo, ki bo ustvarila
velik prepad med Menoj in vami. Kadar se ta ločitev stopnjuje, in bolj ko vas odnaša
proč od Mene, boste začutili v sebi tako strašno praznino – razjedajoč občutek
globoke osamljenosti , da boste zapadli v paniko, ki se je ne da opisati. Takrat boste
občutili tisto ločitev od Boga, ki jo trpijo duše v vicah in v peklu. Če se ţe sedaj lahko
iz tega nekaj naučite, se vam bo laţje pribliţati Meni.
Zapomnite si, iz vaših duš morate najprej pregnati vse sovraţne misli. Jaz ne morem
prebivati v duši, ki je polna sovraštva, ker je to nemogoče.
Vaš Jezus

Mati Odrešenja: Molite za Usmiljenje mojega Sina, tako bo mogoče
ublažiti vse trpljenje.
Četrtek, 18. september 2014 ob 15:30
Moj dragi otrok, prosi vse, da zaprosijo v vseh priprošnjah Boţje Usmiljenje za
zaustavitev uničenja človeštva. S tem mislim hudobne načrte glede vojn; uvedbo
vsesplošnega cepljenja – pred katerim ste bili opozorjeni v sporočilu
26.novembra 2010, - na genocid in pomor Kristjanov, kot tudi drugih ljudi različnih
verstev, po rokah hudobnih ljudi.
Duša, okuţena s Satanom, je sposobna močnega sovraštva do Boţjih otrok. Kadar
skupine ljudi delujejo skupaj, po popolni pokorščini hudobcu, se njihova zloba kaţe v
vsakem dejanju, ki ima za cilj prinesti smrt in uničenje tistih, ki jih ima pod nadzorom.
Vsi vi morate moliti za preprečitev načrtov hudobnih ljudi, ki ţelijo zaradi svojih lastnih
koristi zmanjšati število svetovnega prebivalstva. Tisti, ki bodo obvarovani tega zla,
se bodo znašli pod nadzorom nevidne skupine. Vsakega od vas in vse vas prosim,
molite k Mojemu Sinu, Jezusu Kristusu, da vam pomaga omiliti take tragedije in to
zlo. Nekatere od teh grozot se lahko omilijo, ne pa vse.

Vaše molitve lahko, kakor koli ţe, omilijo ta grozna dejanja, ki jih bodo vršili pristaši
hudobca. Prosim, molite to Kriţarsko Molitev, da pomagate omiliti umore nedolţnih
ljudi.
Križarska Molitev (166) Za zmanjšanje umorov nedolžnih ljudi
Preljuba Mati Odrešenja prosimo izroči svojemu ljubljenemu Sinu Jezusu
Kristusu našo prošnjo, da se zmanjšajo umori nedolžnih ljudi. Prosimo te, da v
Svojem Usmiljenju odpravi grožnjo genocida, preganjanja in vojn zoper Božje
otroke v vseh oblikah. Rotimo te, draga Mati Odrešenja usliši naše prošnje po
ljubezni, edinosti in miru v tem žalostnem svetu. Prosimo te, da nas bo Jezus
Kristus, Sin človekov varoval v teh časih velikih bolečin in trpljenja na zemlji.
Amen.
Otroci, ko se bodo zgodile te napovedane prerokbe, je pomembno, da zaprosite za
Usmiljenje mojega Sina, da bo vse to trpljenje omiljeno in bodo vsa ta zlobna dejanja,
ki jih bodo izvajali proti človeštvu oslabljena.
Pojdite v miru in ljubezni, da sluţite Gospodu.
Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja

Mati Odrešenja: Varujte se človeka, ki sebe razglaša za Sina
Človekovega.
Petek, 19. september 2014 ob 13:14
Moj dragi otrok, napovedano je bilo, da se bodo v tem času dvignili mnogi laţni
preroki, ki bodo širili neresnice o Boţji Besedi.
Na stotine in tisoče se jih bo dvignilo, ob podpori tistih, ki trdijo, da predstavljajo
sluţabnike mojega Sina. Pridigali bodo v malih, kot tudi v večjih skupinah in
prepoznali jih boste po laţnih prerokbah, ki jih bodo odkrivali svetu. Dajali bodo videz
zelo svetih ljudi in nekateri jim bodo pripisovali velike moči ozdravljanja tako telesa
kot duha. Nekateri bodo odeti v oblačila svetih moţ in priporočali bodo novo mašno
knjigo, ki se bo razlikovala od Resnice. Mnoge ljudi bodo njihovi nauki zmedli, ker
bodo pomešali svoje laţne trditve z delci Resnice. Eden od njihovih ciljev bo kot, da
bi pripravljali svet na Drugi Kristusov Prihod in s tem bodo vzbujali veliko
pričakovanje tega dogodka med častilci Mojega Sina. Vendar ne bo moj Sin, Jezus
Kristus, na katerega bodo pripravljali Boţje otroke, da Ga sprejmejo. Ne. To bo
antikrist.
Velike zmote bodo razglašali v povezavi s Knjigo Razodetja – sprevračali bodo
vsebino te Svete Knjige. Le malo jih bo prepoznalo, da jih polnijo z laţmi in največja
neresnica, ki jo bodo oznanjali bo ta: Govorili bodo, da se bo Jezus Kristus, Sin
Človekov kmalu pojavil v svetu. Da bo prišel v telesu. Da bo hodil med Svojimi ljudmi
in da jih bo On obudil na poslednji dan. To se ne more nikoli zgoditi, kajti moj Sin, ki
je prvič prišel v telesu ob Svojem Rojstvu, ne bo nikoli prišel v telesu ob Svojem
Drugem Prihodu .

Varujte se človeka, ki sebe razglaša za Sina Človekovega in ki vas vabi k sebi,
kajti on ne bo od Boga. Moj Sin bo prišel na oblakih - prav tako kot je zapustil
zemljo med Svojim Vnebohodom, tako bo tudi na poslednji dan.
Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja.

Jaz grešnikov nisem nikoli kritiziral. Jaz jih nikoli nisem preklinjal.
Jaz jih nikoli nisem prizadel.
Sobota, 20. september 2014 ob 16:38
Moja draga, ljubljena hči, vedi, da lahko iz človeških slabosti črpam veliko moč. Moja
moč je največja, kadar Se dotaknem duš slabotnih, ker se jih lahko prav v njihovi
slabosti posluţim, da Mi omogočijo, da delujem v njih.
Slabotni med vami Me morate zaprositi za Dar zaupanja. Zaupajte Mi, Moji ljubi mali,
ker Jaz posedujem vso Moč. Ne morem se posluţiti duš polnih napuha, vzvišenih in
arogantnih, ker se ne bodo nikoli poniţale v Mojih Očeh. Napuh predstavlja oviro
med človekom in Bogom, ker človek poln napuha verjame, da je njegov glas
močnejši od Mojega. Tako je vedno bilo. Danes ni nič drugače. Prosim vas, da vsi vi
molite za tiste duše, ki Me napačno razumejo in mislijo, da morajo razlagati po svoji
lastni presoji, kaj resnično pomeni Moja Beseda.
Kadar nekdo preklinja drugega in potem pravi, da Bog to hoče zaradi obrambe
Njegove Besede, ali kadar opravičuje prestopke in govori, da je to v Mojih Očeh
nekaj dobrega, si zapomnite: Če Me ljubite, se ne boste nikoli oddaljili od ljubezni, ki
sem jo Jaz učil, ali na način s katerim Me morate posnemati. Jaz grešnikov nisem
nikoli kritiziral. Jaz jih nikoli nisem preklinjal. Jaz jih nikoli nisem prizadel in poniţeval.
Tudi vi morate tako storiti, kot sem storil Jaz.
Objemite grešnike. Molite zanje. Kajti, če tega ne boste storili, se boste zoperstavili
Moji Volji in vaša dejanja bodo po lastnem napačnem mnenju v nasprotju tega, Kdo
Sem Jaz. Ne morete trditi, da ste od Mene, če izpričujete nasprotje tega, kar
sem Jaz učil. Nikoli ne glejte vzvišeno na tiste, za katere mislite, da so v Mojih
Očeh grešniki. Molite zanje, nikoli pa jih ne sodite, ker do tega niste upravičeni.
Vaš Jezus

Bog ohranja Svojo Ljubezen do človeka po družinski skupnosti.
Nedelja, 21. september 2014 ob 17:45
Moja draga ljubljena hči, Moje Srce pripada vsem druţinam in Moja Ţelja je
blagosloviti vsako druţino, majhno, srednjo ali veliko. Kadar je v druţinah prisotna
ljubezen, to pomeni, da se ohranja Boţja Moč, kajti pripadajo Mu vsi Njegovi otroci.
On je ustvaril vsakega posameznega od njih.

Bog ohranja Svojo Ljubezen do človeka po družinski skupnosti, ker le v takih
okoliščinah uspeva Njegova Ljubezen na naraven način. Ljubezen, prisotna v
druţinah prinaša velike milosti, medsebojna ljubezen druţinskih članov je eden od
največjih Boţjih Darov. Bog pomaga druţinski ljubezni razpeti krila tako, da bi vsak
član ljubeče druţine pomagal širiti to ljubezen, kamorkoli gredo. Prav tako bo razpad
druţinske skupnosti, neposredno vplival na vašo skupnost, vašo druţbo in vaše
narode.
Ko je Bog ustvaril Adama in Evo, je želel Svojo Lastno Družino, ki bi jo obsul z
vsem. Vedno si bo prizadeval varovati družine, kajti družina je kraj, kjer umrljiv
človek najprej odkrije ljubezen. Če v druţinah uspeva ljubezen, bo uspevala tudi v
njihovih narodih. Ker se medsebojna ljubezen razvija iz druţine, jo bo prav zaradi
tega Satan napadal. Satan bo uporabil ves svoj vpliv, da bi ljudje opravičevali
razbijanje družinske skupnosti. Preprečeval bo tvorjenje družin in poskušal
preprečiti ponovno združitev, če je ta po Božji Volji.
Druţino, ustvarjeno iz Boţje Ljubezni, bo vedno napadalo zlo. Da bi zaščitili svojo
druţino pred hudobcem, prosim, molite to Kriţarsko Molitev:
Križarska Molitev (167) Varuj mojo družino
Bog, moj Večni Oče po milosti Svojega ljubljenega Sina Jezusa Kristusa
prosim, da mojo družino vedno ščitiš pred zlom. Daj nam moč, da premagamo
zlo in ostanemo zedinjeni v ljubezni do tebe in med seboj. Obvaruj nas v vsaki
preizkušnji in trpljenju, ki ju bomo morda prestajali. Ohrani nas v ljubezni, ki jo
imamo drug do drugega, da bomo tako združeni z Jezusom. Blagoslovi naše
družine in nam podeli Dar Ljubezni tudi v času prepirov. Okrepi našo ljubezen,
tako da bomo radost naše družine lahko delili z drugimi in se bo Tvoja
Ljubezen razširjala po vsem svetu. Amen.
»Zapomnite si, da je Bog ustvaril vsakega od vas po Svoji Podobi, zato da bi lahko
ustvaril popolno druţino. Bodite hvaleţni za vaše druţine, kajti to je največji Dar, ki
ga je On podaril človeškemu rodu. Ko bo trpljenje na tej zemlji končano in sovraštvo
uničeno, bo Bog zdruţil človeštvo kot eno v Njemu. Postali boste ponovno celoviti in
Njegova Druţina bo imela Večno Ţivljenje.«
Vaš Jezus

Lahko je reči, da ste Kristjan, če se vam zaradi tega ne oporeka
Torek, 23.september 2014 ob 23:30
Moja draga ljubljena hči, ko se obračam na Boţje otroke vseh verstev, neverujoče kot
tudi Kristjane, se bodo mnogi na Moj Klic odzvali in spreobrnili v Krščanstvo. To se
bo zgodilo po Boţji Milosti, z Močjo Svetega Duha.
Med tem časom pa bodo dobronamerni Kristjani in Moji zavzeti verniki občutili teţo
preizkušenj, ki jih bodo morali premagati. Vprašam jih. Kdo izmed vas je tako močan,
da Mi bo stal ob strani in se drţal Resnice brez Mojega Posega v tem času? Mnogi
dobronamerni izmed vas mi bodo ostali zvesti, vendar le v vaših lastnih skupnostih.
Kadar soglašate drug z drugim, Mi boste lažje služili. Kadar pa naletite na
odpor – in to se bo zgodilo po Mojih sovražnikih, ki vas bodo skušali privabiti h
krivemu nauku – vam ne bo lahko.

Kadar vas bodo kritizirali, ker sledite resnični Boţji Besedi, bodo mnogi izmed vas
preslabotni, da bi jo branili. Ko boste pri bratih Kristjanih naleteli na odpor in boste
prisiljeni sprejeti novo, prirejeno a krivo Sveto Pismo, boste presunjeni z ţalostjo.
Takrat bo vaša vera resnično izpostavljena preizkušnji. Imeli boste na razpolago dve
moţnosti: verjeti v Resnico, ki jo je dal Bog, in za katero je bilo prelito mnogo krvi, da
bi človeka spravila z Njegovim Stvarnikom. Ali pa sprejeti razvodenelo, z neresnicami
prepleteno verzijo Moje Besede.
Izbira prve možnosti, vam bo prinesla mnogo bolečin, žalosti in trpljenja, ker
vas bodo drugi prezirali, zaradi vaše zvestobe Meni. Če pa izberete drugo
moţnost – kjer boste ţeli hvalo in kjer vas bodo sprejemali vaši vrstniki in moji
sovraţniki – se boste pogreznili v temo in boste ogrozili vašo dušo.
Lahko je reči, da ste Kristjan, če se vam zaradi tega ne oporeka. Kadar pa vas
bodo zasmehovali, zmerjali in se vam posmehovali, ali vas prezirali v Mojem Imenu,
nekateri izmed vas ne boste dovolj močni, da bi vzdrţali te preizkušnje. Mnogi izmed
vas Me boste zapustili iz strahu pred javnim mnenjem. Mnogi izmed vas Me boste
izdali. Mnogi Mi boste obrnili hrbet, ker se boste preveč sramovali, da bi nosili
Moj Križ.
Nikar ne mislite, da je lahko biti Moj učenec, ker to ne drţi. Prišel pa bo čas, ko bo
vaša vera na končni preizkušnji in takrat bom vedel, kdo je od Mene in kdo ne.
Vaš Jezus

Lepota človeka, ustvarjena po Živi Podobi Boga, je nepopisna
Sreda 24.september 2014 ob 15:05
Moja predraga hči, tako kot je Bog izbral Mojo Preljubo Mater, da napove Prihod
Mesije, je tudi sedaj poklicana da pripravi človeštvo za Moj Drugi Prihod.
Ona je bila povzdignjena v najvišjo Hierarhijo v Nebesih in ji je Moj Večni Oče dal
velike moči. Kljub temu pa še vedno ostaja takšna kot je bila takrat, kot je sedaj in
kakršna bo vedno, predan in poniţen Boţji sluţabnik. Ona sluţi Njemu v Njegovih
Načrtih da dvigne človeka v popolno stanje v kakršnem je bilo namenjeno zamišljeno.
Lepota človeka, ustvarjena po Živi Podobi Boga, je nepopisna. Noben moški,
ženska ali otrok na tej zemlji se ne more primerjati s tistim, kar je bilo
ustvarjeno, ko je Bog naredil Adama in Evo. Greh je bil njun propad in Lucifer je
bil njun sovraţnik. Takrat je bilo to popolno stanje uničeno. Umazan z grehom, človek
ne bo nikoli pridobil nazaj tega popolnega stanja, dokler ni kača in vsi tisti, ki jo
častijo, pregnana. Dokler ne pride tisti dan, bo lepota človeškega telesa in duše
ostala omadeţevana.
Človek je največja ljubezen Boga. Angeli so Njegovi sluţabniki in tako morajo tudi oni
izkazati ljubezen do Boţjih Bitij. Ljubezen Boga do Svoje družine nadomesti vse
kar je On ustvaril in dokler ne pridobi nazaj duš Njegovih otrok, ne bo nikoli
počival.

Bog dopušča veliko trpljenja, poniţevanj in tragedij, ki jih vse povzroči sovraštvo
tistega, do kogar je imel On največje spoštovanje – nekdanji Nadangel Lucifer, ki je
postal Satan. Padli zaradi svojega ljubosumja, ponosa in samoljubja, je Mojemu
Očetu povzročil največjo bolečino, ki si jo je mogoče predstavljati. In danes, tako kot
je bilo takrat, še vedno počne isto.
Zvesti angeli Mojega Očeta, vsi svetniki in Moja preljuba Mati, so ustvarili vez,
ki ne more biti nikoli pretrgana. Karkoli Moj Oče zapove, izvede Njegova Elitna
Hierarhija. Nikoli ni vprašljiv. Karkoli si Moj Oče ţeli, je prava pot in najmočnejši
način. To je pot s katero je lahko človeška rasa odrešena prekletstva hudobca. To je
Njegova Pravica. Nihče si ne bi nikoli upal ugovarjati Njemu. V Svojem Končnem
načrtu, končni stopnji, v kateri bo zaključil Svoj Načrt Odrešenja, bo posredoval na
mnoge načine.
Naziv Moje Matere, ˝Mati Odrešenja˝, zadnji, ki ji ga je dal Večni Oče, Bog
Najvišji, ni naključje. Ona je bila poslana, da opozori svet in ga pripravi za
končno bitko hudobca proti človeški rasi. Ta naloga ji je bila dodeljena in Jaz
vas prosim, da to sprejmete, in se odzovete njenemu klicu za molitev v vsakem
trenutku.
Sveta Trojica bo prinesla mnoge Blagoslove tistim, ki se odzovejo temu, poslednjemu
Poslanstvu iz Nebes – Poslanstvu Odrešenja. S hvaleţnostjo in z ljubeznijo
sprejmite, da je bila takšna naklonjenost izkazana človeštvu.
Vaš ljubljeni Jezus

Greh je dejstvo. Obstaja in bo še naprej obstajal do Drugega
Kristusovega Prihoda.
Sobota, 27.september 2014 ob 19:20
Moji ljubi otroci, v teh groznih časih sem neutolaţljiva, ker se je človek dvignil, da bi v
marsičem izzival Boga.
Boţje zapovedi v svetu zaničujejo, ker se greh ne smatra več za zlo. Ob vsaki
priloţnosti se ga opravičuje tako, da človek ne more več razločevati med dobrim in
zlom. Kadar greh v vseh njegovih oblikah sprejmete za svojega in razlagate, da nima
nobenih posledic, ne boste nikoli zadovoljni. Kadar se na greh gleda le kot človeško
napako, bo to vodilo do večjih in teţjih grehov, dokler to ne bo privedlo v temo duha
in do ločitve od Boga. To bo zapustilo v vaši duši vakum, povzročilo obliko bede, ki
se je boste teţko znebili.
Tema izhaja iz duha zla. Svetloba izvira iz Boga. Greh prinaša temo, in če ga ne
boste priznali in poiskali spravo, bo rasel in se krepil, dokler ne bo zadušil
duha. Nič na tem svetu ne bo moglo prinesti in ne prinaša duši olajšanja po
katerem hrepeni. Samo sprava med dušo in Bogom, jo lahko reši iz te stiske.
Greh je dejstvo. Obstaja in bo še naprej obstajal do Drugega Kristusovega
Prihoda. Boţji otroci, ki razumejo Deset Boţjih Zapovedi, od Boga postavljenih, se
zavedajo, da mora človek vsakokrat in vedno ko greši, zaprositi Boga za odpuščanje.

Ni pomembno, da vedno znova prihaja k Bogu in prosi vedno znova Njegovega
Odpuščanja, kajti to je edina pot, da ostane z Njim povezan. Na ta način boste prejeli
mnoge Milosti, boste zoreli in prebivali v Boţji Svetlobi.
Zaradi obstoja greha, mora človek sprejeti svojo šibkost. Sprejeti mora , kako ga
lahko greh loči od Boga. Če ne sprejme tega dejstva, izraţa s tem, da je enak Bogu.
Brez spoznanja v obstoj greha, človek ne more služiti Bogu. Zgodilo se bo, da se
ločitev med človeško dušo in Stvarnikovim Duhom širi, dokler ni več nobene
komunikacije med človekom in Bogom.
Satanova ţelja je zavzeti duše, da bi preprečil njihovo odrešenje. Dokler človek ne bo
sprejel, kako pomembno je spoznanje Boţjih Zakonov, bo zanikal Boga.
Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja

Vselej se oklepajte Resnice, kajti brez nje boste živeli v laži.
Nedelja, 28.september 2014, ob 18:15
Moja draga ljubljena hči, Boţja Beseda, dana od Boga in narekovana Mojim Svetim
Apostolom je bila temelj, na katerem je bila zgrajena Cerkev - Moje Mistično Telo.
Večna Beseda je temelj na katerem je postavljena Cerkev. Druge poti ni. Beseda
Večnega Boga – je vklesana v kamen. Je temelj Resnice. Temelja se ne more
razmajati, zgradbo nad njo pa se lahko spremeni in preuredi. Vendar, če se zgradba
spremeni, temelj ne bo vzdrţal, če bo zgradba odstopala od strukture za katero je bil
namenjen.
Božjo Besedo se ne more nadomestiti, ker se nikoli ne spreminja. Kako bi se
lahko? Bog ni izrekel ničesar, kar bi lahko imelo drug pomen. Cerkev mora
sluţiti Boţji Besedi. Boţja Beseda pa ne sluţi udom Moje Cerkve, ki čutijo drugače.
Če si boste drznili vmešavati se v Besedo, boste izdali Mene, Jezusa Kristusa.
Jaz sem Cerkev. Moje Telo je Cerkev in vse kar izhaja od mene je sveto. Dokler
jo podpirate vi, tisti posvečeni Moji sluţabniki, lahko predstavljate Mene. Dokler Mi
zaupate, Me častite in zagotavljate pravilno ravnanje znotraj Moje Cerkve, lahko
trdite, da ste Moji.
Bog je narekoval Evangelije z Močjo Svetega Duha. Beseda je lahko imela različne
izraze, vendar je vedno ostala ista. Ko je Bog govoril po prerokih in Mojih apostolih,
blagoslovljenimi z Darom Svetega Duha, je bil jezik razumljiv, enostaven in izviren.
Prav taka je resnica danes , ko Bog govori Svojim prerokom. Jezik je razumljiv in
enostaven podeljen z avtoriteto, ker prihaja od Boga. Besede, ki sem jih govoril Jaz,
vaš Odrešenik so resnične kot Moja Sveta Beseda zajeta v pismih, ker prihajajo iz
iste Roke. Zato se čuvajte vsakogar, ki vam daje novo verzijo Resnice, ki je teţko
razumljiva, kateri je teţko slediti in je nejasna. Kadar se resnico izkrivlja, se bo iz nje
razvil kriv nauk. Poln bo vrzeli, nedoslednosti in v pravem nasprotju s Sveto Boţjo
Besedo.
Kadar vam govorijo, da bo Bog zaradi Svojega Usmiljenja sprejel greh, vedite,
da je to laž. Bog bo sprejel skesano dušo, nikoli pa ne greha, ker je to
nemogoče.

Drţite se Resnice v vsakem času, kajti brez nje boste ţiveli v laţi.
Vaš Jezus

Bog oče: Moja Ljubezen bo premagala zlo in sovraštvo
Ponedeljek, 29. september 2014 ob 20:50
Moja najdraţja hči, Moja Ljubezen, če jo sprejmeš lahko rodi velike sadove. Toda, če
jo človek zavrne, ima to za posledico odmrtje zemlje. Brez Moje Ljubezni ni ţivljenja,
ni veselja, ni miru. Kadar človek občuti Mojo Ljubezen, lahko le-ta ustvarja velike
čudeţe, spoštovanje in globoko hvaleţnost v duši osebe, ki je bila obdarjena s tem
Darom.
Moji dragi otroci, kadar izkusite ljubezen do drugih človeških bitij v kateri koli obliki, je
to Moja Ljubezen, ki jo čutite. Lahko prihaja samo od Mene, kajti Jaz Sem Ljubezen.
Ljubezen je dar, ki se ga morate polastiti, kadar čutite, da se prebudi v vašem srcu.
Tisti, ki sprejmete Mojo Ljubezen vedite, da vas bom napolnil s še več Mojega
Daru, če ga delite s tistimi, ki niso bili deležni te milosti.
Moja Ljubezen bo premagala zlo in sovraštvo. Ljubezen izganja sovraštvo, ki je
hudobec, trn v človekovem boku, ni sposoben. Če pravite, da Me ljubite, se
morate močno boriti, da preprečite sovraštvo vsake vrste, da ne bi omadeţevali vaše
duše. Če Me ljubite, boste odpustili vašim sovraţnikom, ker jih boste gledali take, kot
jih vidim Jaz. Z vaše strani zahteva to stanovitnost in disciplino, kar vas bo
obvarovalo tega, da bi ranili drugo osebo, bodisi z besedo ali dejanjem.
Kadar dopustite Moj Ljubezni, da se pretaka po vaših ţilah, boste občutili popoln mir
in svobodo. To pa zaradi tega, ker ne boste občutili nobene zlobe, nobene jeze,
nobenega maščevanja niti zamere proti drugim Mojim otrokom. To je Dar Moje
Ljubezni v njeni najčistejši obliki. Sprejmite ga od Mene s to molitvijo:
Križarska Molitev (168) Za Dar Božje Ljubezni
O preljubi Oče, o Večni Bog Najvišji naj postanem vreden Tvoje Ljubezni.
Prosim Te odpusti mi, ker sem škodoval drugim in vse tiste grehe, ki so
povzročili trpljenje kateremukoli izmed Tvojih otrok. Odpri moje srce, da Te
bom lahko sprejel v mojo dušo. Očisti me vsakega sovraštva, ki ga morda
čutim do drugih. Pomagaj mi odpustiti mojim sovražnikom in zasejati semena
Tvoje Ljubezni povsod kamor grem in med tiste, ki jih srečujem. Podeli mi,
dragi Oče Darove Vztrajnosti in Zaupanja, da lahko v tem mračnem svetu
ohranjam pri življenju Tvojo Sveto Besedo in prav tako Plamen Tvoje Velike
Ljubezni in Usmiljenja. Amen.
Otroci, prosim prejmite tolaţbo v zavesti, da vas ljubim vse, ne glede na to kdo ste,
kakršne koli grehe ste zagrešili in ne glede na to, ali Me preklinjate ali ne. Moja
Ljubezen je brezpogojna.
Moram pa ločiti tiste, ki poskušajo zaslepiti Moje otroke pred resnico njihovega
odrešenja, od tistih, ki so Moji. Če ne bi posredoval, bi bili mnogi za Mene izgubljeni
in Jaz nisem pripravljen ţrtvovati duše tistim, ki Me bodo vkljub vsemu Mojemu trudu
zavrnili poslednji dan.

Prosim vas, da položite Vame vse svoje zaupanje in hranite Moj Pečat Zaščite v
kateri koli obliki v vaši bližini. Boj se je ţe začel in Jaz bom prinesel pravico s
kaznovanjem tistih, ki poskušajo uničiti Moje otroke.
Nikoli ne pozabite Kdo Sem. Jaz Sem začetek in konec. Vsi, ki pridejo k Meni bodo
našli Večno Ţivljenje. Dovolite Mi, da vas povedem v varno in veličastno ţivljenje v
zdruţenju z Mojo Voljo. Razodel bom Novi Raj v Svojem Času in vas prosim za
potrpljenje. Živite svoje življenje v harmoniji z ostalimi. Skrbite za svoje družine
kot do sedaj. Prihajajte k Meni v vaše cerkve kod do sedaj. Vendar si
zapomnite, da se Prava Božja Beseda nikoli ne more spremeniti, kajti Jaz Sem
Resnica. Jaz se nikoli ne spreminjam, ker je to nemogoče.
Jaz vas ljubim. Jaz vas blagoslavljam. Jaz vas varujem.
Vaš ljubeči Oče
Bog Najvišji

