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1305. Єдиною небезпекою для людства є сама людина
Четвер, 1 Січня 2015, 23: 50
Моя дорога, улюблена дочка, людина, наполеглива в молитві, стане ближча до
Мене. Так багато зараз замішання у світі і в Моїй Церкві на землі, і викликом для
людства є уміння розрізняти, що є добро, а що є зло в очах Бога. Багато хто з християн
віддалиться від Мене через нову глобальну євангелізацію, яка фокусуватиметься
виключно на політиці. Замість того, щоб заохочувати вас залишатися вірними Мені і
вірити у все, чим Я є, вас відриватимуть від Мене. Ви ніколи не повинні плутати Моє
Слово з надіями секулярного світу. Я ясно дав зрозуміти людству через Книгу Отця
Мого небезпека цього. Секулярний світ служить тільки своїм власним потребам, і
люди, повні бажання влади, честолюбства і корисливих прагнень, створюють правила,
які регулюють його.
Так багато поширено дезінформації про довкілля, хоча тільки Бог може диктувати, як
поводитися на землі. Людина може зашкодити землі, але ніколи не зможе знищити її,
тому що це знаходиться в руках Бога. Недолік віри у Бога означає, що людина вважає,
що вона контролює всесвіт. Обдурена людина думає, що її дії можуть змінити Божі
Закони. Мудра людина знає, що Бог Всемогутній, і доки йому віддається пошана і
дотримуються Його Законів, життя людини буде забезпечено. Існування життя на
землі не має ніякого відношення до смертної людини. Тільки Бог має владу
контролювати повітря, яким ви дихаєте; воду, яку ви п'єте, і здатність підтримувати
життя. Єдиною небезпекою для людства є сама людина.
Людина обманюватиме інших заради особистої вигоди. Вона брехатиме, якщо це в її
інтересах, або коли їй це вигідно. Віра легко розбивається, і тепер ви живете в епоху,
коли ви повинні знати, що земля залишиться такою, якою вона була колись, і що будьякі кліматичні порушення в Руках Божих. Втручання людини в це Божественне
творіння буде дозволено, тільки якщо воно відповідає Волі Бога.
Моя Церква є Моїм Тілом. Все ті, хто вірять в Мене, є частиною Мого Тіла. Ті, хто є
частиною Мене будуть дотримуватись Мого Вчення. Ті, хто говорить, що вони ведуть
Моїх учнів, повинні дотримуватися Слова Божого. Їх роль - захищати Істину, а не
відхилятися від неї.
Якщо вас відтягують від Мене і якщо Моє Слово відкидається світом, то обов'язком
Моїх священнослужителів є нагадати світу про те, що є правильним, а що
неправильним. Якщо вони стороняться питань, пов'язаних з душею, на відміну від

питань, які схиляють до соціалізму, то знайте, що це тонкий і хитрий обман. Це також
зраджує всяку віру в Мене.
Ваш Ісус

1306. Мати Спасіння : Багато змін буде зроблено, перш ніж нова релігія остаточно
сформується
Субота, 3 січня 2015, 17: 05
Мої дорогі діти, обличчя Церкви мого Сина на землі зміниться до невпізнання, і її
замінить інша церква, не від мого Сина. Зміна за зміною будуть впроваджуватися, тоді
як Вчення мого Сина перевернуть вверх ногами і замінять фальшивим світським
вченням. Ніякого іншого, окрім Слова Божого, не повинно бути у будь-якій церкві, яка
заявляє, що йде слідами Ісуса Христа. Але прийде час, коли Церква мого Сина стане
частиною політичного руху грандіозного масштабу і вказуватиме шлях у всьому, що
стосується мирських справ, тільки не залишиться вірної Слову, в тому вигляді, як воно
було закладене Богом. Усе це відбуватиметься, як і було передбачено, мій Вічний
Отець дозволить Своїм ворогам пожирати Тіло Свого єдинородного Сина - але тільки
впродовж обмеженого часу. Він дозволить ці випробування, щоб перевірити на
міцність тих, хто знає Істину, і тих, хто залишається вірним Його Церкві; а також тих, хто
відмовиться від неї на користь вчення пітьми.
Це займе трохи часу, перш ніж усі ці зміни будуть впроваджені, але насіння вже
посіяне. Усі релігії будуть сполучені в одну, а потім об'єднані з урядами у рамках
нової всесвітньої організації, і вестимуть світ, поки людина гріха не увійде і не займе
своє місце. Багато змін будуть зроблено, перш ніж нова релігія остаточно
сформується, і вона сповіщатиме, що все, що бачать люди, відбувається на благо
усіх.
Моліться, моліться, моліться, дорогі діти, про сили, щоб витримати біль, який вас
чекає. Мій Син Ісус Христос проливає сльози великої печалі із-за того, яким чином Він
буде відданий, і по душах, які будуть для Нього втрачені в цій дорозі. Це буде
обов'язком Його вірних священнослужителів - направляти корабель, який
підтримуватиме його Істинну Церкву на шляху, коли він потрапить в неспокійні і
бурхливі води. Але будьте упевнені, що всяка Благодать буде приділена тим, хто
залишиться вірним Спасителю і Визволителю світу в ці тяжкі і важкі часи.
Мати, що любить вас
Мати Порятунку

1307. Грім і блискавка ударить в Храм Господа
Субота, 3 січня 2015, 20: 20
Моя дорога, улюблена дочка, коли Бог дав світу Істину через пророків, це було актом
милосердя з Його боку. Так багато людей забуло про Бога, поклонялося неправдивим
богам, які прийшли з ієрархії сатани, - що вони почали вірити у свою власну
непереможність. Коли б не Божественне Втручання багато людей підлягали б до
страшної страти.
Те, що Бог сказав пророкам із самого початку, сталося. Попередження, які Він дав
людству, допомогли тим, хто їх слухав, врятуватися, тоді як ті, хто проігнорував їх, були
знехтувані. Все, що було передбачено, збудеться, і тим, хто протистоїть Богові в Його
спробах принести мир і порятунок Його дітям, доведеться відповідати за свої дії.
Оскільки Істина спотворена, а Словом Божим нехтують, люди продовжуватимуть
відвертатися від Святого Слова Божого. Їх падіння в пітьму приведе до покарання від
Бога Всевишнього.
Моєму Вічному Отцю дуже боляче бачити, як глибоко впала людина в гонитві за всім
тим, що приносить йому задоволення. Але в день, коли не стане Святої Жертви, і
година, коли самозванці осквернять Мій Вівтар, буде останнім списом, яким вони
проколять Мій Бік. У призначений час грім і блискавка ударить в Храм Господа, і він
впаде. Горе тій людині, яка братиме участь в цьому святотатстві, тому що він не
отримає відстрочення і буде кинутий в прірву, як камінь. Ніхто тоді не захищатиме
людину, яка осквернить Мій Вівтар, тому що як тільки рука Бога впаде, як обух
сокири, вони зрозуміють Істину.
Багато людей, можливо, відпали від Бога, але, в основному, вони все ж
звертатимуться до Нього, шукаючи розради в Його руках. І існуватиме ядро - зграя
звірів - чий зовнішній вигляд маскуватиме їх нечестя, приховане усередині, які будуть
закликати, спокушати і залучати до себе душі, чиї скам*янілі серця зроблять їх
ідеальними співучасниками в змові з метою осквернити Моє Тіло. Це буде група, яка
передбачена давно, і яка буде намагатися знищити людство. Їх влада буде
обмеженою, хоча і може здатися великою. Тільки Мій Отець обмежить силу і час їх
протидії Мені, Його Єдинородному Синові.
Добрі серця об'єднаються і прийдуть до Мене. Саме із-за гріха гордині і зарозумілості
виникне найбільше розділення серед людей, і, поки вони не відкинуть свої слабкості,
вони не зможуть прийняти Моє Милосердя.
Вам треба дотримуватися Істини, тому що якщо ви приймете що-небудь інше, окрім
Правди - Слова Божого - ви залишитеся ні з чим. Ваш Ісус

1308. Ті, хто вихваляє себе переді мною, але говорить погано про інших, будуть
відлучені від Мене
Воскресіння, 4 Січня 2015, 16: 00
Моя дорога, улюблена дочка, якщо людина, яка не вірить в Мене або Моє Слово, але
яка отримує дар розрізнення, приходить до Мене і просить Моєї допомоги і Мого
Милосердя, Я відкуплю його і дам йому порятунок. Якщо ж людина знає Мене, але
зраджує Мені і потім приходить до Мене і намагається виправдати свої дії, Я викину її
геть, тому що вона вчинила гірший гріх.
Моїми найзлішими ворогами є ті, хто був благословенний Істиною, але чия гординя
змусила їх повірити, що вони вибрані діяти від Мого Імені. Я був зраджений одним з
Моїх Власних учнів, коли Я ходив по землі, а не тими, хто не знав Мене. І так буде
завжди до часу Великого Дня.
Ті, хто вихваляє себе переді мною, але говорить погано про інших, будуть відлучені від
Мене. Ті, хто відлучений від Мене, тому що вони відкидають Мене, але хто у кінці
звернеться до Мене, будуть врятовані першими. Будьте обережні, коли ви
проголошуєте, що ви Мої, тому мудра людина любитиме мене незалежно від
Благодаті, яку він отримує. Він ніколи не хвалитиметься своєю святістю, своїм
благочестивим життям або розумінням Мого Слова. Гординя є загибеллю тих, хто
вважає, що його знання про Мене більше, ніж у інших. Тільки тих, хто приходить до
Мене, як маленькі діти, Я візьму ближче до Мого Святого Серця. Це ті душі, які
люблять Мене беззастережно і що не випробовують необхідності показувати свою
любов до Мене, так щоб інші захоплювалися і дивилися на них від низу до верху. Це ті,
хто віддає все в Мої Руки, коли говорить Істину, і хто приводить до Мене душі, які Я
хочу, а не ті, хто думає, що заслуговує великого нагороди за свої дії.
Лукавий входить в душі тих, чия думка про власну велич "в Моїх очах" перевершує
будь-яку любов, яку вони можуть мати в Мені. Потім він використовує ці душі, так
щоб за допомогою їх майстерності поширювати брехню від Мого імені. Гріх гордині є
головною причиною усіх мислимих гріхів проти Мене. Ви повинні завжди боротися із
спокусою зрадити Мені, коли ви починаєте думати, що будь-яке знання Мого
Святого Слова дає вам владу висловлювати свою думку про те, як діє Бог в Його
Плані Порятунку. Тільки Він, Який над всім, має право робити це. Усі душі повинні
схилити перед Ним коліна і не робити нічого з того, що вони вважають Його Святою
Волею, якщо це означає зневагу будь-якою живою душею в Його Святе Ім'я.
Уважно слухайте те, що Я вам зараз говорю. Якщо ви змінили Моє Слово або Істину, ви
повинні просити Мене звільнити вас від вашого беззаконня, тому що у вас не буде

часу, як ви можете думати, щоб ви могли знайти розраду в Моєму Божественному
Милосерді.
Ваш Ісус

1309. Без Мене смерть тіла і душі загрожуватиме усьому роду людському
Вівторок, 6 січня 2015, 19: 30
Моя дорога, улюблена дочка, коли людина повертається до Мене спиною, Я плачу з
глибокою скорботою, але Я - Терплячий і Прощаючий. Якщо людина відкидає Моє
Слово і більше не видає любові до ближніх, як це повинно бути, коли ви ступаєте
Моїми слідами, то це приносить Мені великий біль. Та все ж, Я Терплячий в надії, що
вона повернеться до Мене. Але коли людина краде у Мене душі і веде їх у вічну
пітьму, тоді Мені личить всяка помста і Я пошлю на нього велике покарання. Ця кара
може бути у вигляді страждань, які зможуть врятувати її, якщо вона буде здатна
прийняти свою долю з упокорюванням.
Моє Милосердя безмежне, але коли Мене оскверняють проявами сильної жорстокості
до дітей Божих, бійтеся Мого Гніву. Знайте, що Я покараю Моїх ворогів, але це
послужить для їх власного блага і для порятунку всіх тих, з ким вони вступають в
контакт. Чи є така глибина нечестя, в яку впали ті, хто зневажає Мене, Моє Слово і Мій
План Порятунку; хто гордий, зарозумілий і незрячий, не опустяться? Відповідь така, що
злість їх невичерпна.
Ніколи раніше серед людей так не бракувало любові, як зараз. Жодна душа, що живе у
світі, не захищена від дії сатани. Ті, хто помилково вважає, що знаходиться в Моїй
Милості, але хто жорстоко поводиться з ближніми, відчують силу Моєї Руки. Моє
терпіння вичерпується; Моє Серце обтяжується і Моє Бажання врятувати тих, хто
намагається знищити ближніх, зменшується.
Хитрість лукавого поза вашим розумінням. Він умовлятиме навіть тих, хто має сильну
віру, образити Мене тяжким гріхом, а маловірних підштовхувати ще далі, в глибини
відчаю. Ніхто не захищений від сатани, і якщо ви не будете молитися Моєму
Милосердю, пропонувати Мені особисті жертви, то руйнування душ тільки
наростатиме.
Мільйони душ втрачаю Я в цей час, та все ж не багато Християн розуміють
необхідність молитви. Тільки молитва знищить вплив диявола, і Я прошу вас
збільшити час, який ви проводите в молитві, щоб ослабити хватку, якій він стиснув
людський рід.

Без Мого Втручання, багато мільйонів душ було б втрачено. Без Мого Милосердя
багато, хто призначений до вічної пітьми, ніколи б не побачили Мого Обличчя. Без
Моєї Присутності у Святій Євхаристії не було б ніякого життя - життя тіла і життя душі.
Без Мене смерть тіла і душі погрожуватиме усьому роду людському, але завдяки Мені
смерті не буде у Новому Світі, який скоро настане. Завдяки тому, що Я переміг смерть
через Моє Воскресіння, ви також переможете її. Смерть не існуватиме в Моєму
Новому Царстві на землі. Тіло і душа будуть в живій єдності - це Дар, який не має бути
знехтуваний.
Ви ніколи не повинні забувати Мою Обітницю - всі ті, хто зі Мною і в Мені, матимуть
Вічне Життя.
Ваш Ісус

1310. Мати Спасіння: Ви або приймаєте Слово Боже, викладене Ним, або не
приймаєте
Середа, 7 січня 2015 року, 16:30
Мої дорогі діти, ви повинні бути готовими до Планів мого Сина відкупити вас всіх у
Його Очах. Його Час для втручання, щоб розбудити дух всередині вас, наближається.
Моліться, моліться, моліться за всіх загублених дітей у світі, які розірвали усі зв'язки з
моїм Сином, хоча вони були виховані Правдою. Незабаром в них не залишиться
сумнівів щодо Його Існування, і ви повинні молитися, щоб людська гординя не стала
поміж ними і Божим Милосердям. Ви повинні особливо молитися за ті душі, які
зрадили мого Сина у дуже багатьох відношеннях, щоб вони отримали мужність
упокоритися перед Ним і благати про милосердя.
Істину, дорогі діти, дану людству моїм Вічним Отцем через Його єдинородного Сина,
Ісуса Христа, розривають на шматки. Не приймайте будь-яке вчення, яке не відстоює
Істину цілком. Ви ніколи не повинні говорити, що частина Істини важлива, і відкидати її
іншу частину. Ви або приймаєте Слово Боже, викладене Ним, або не приймаєте. Час
тут не є важливим. Те, що було дане людині тисячі років тому через Слово Боже, не
змінилося і не може змінитися. Все, що приходить від Бога, повинно залишатися
незмінним, як би це важко для вас не було. Залишатися вірним Божому Вченню
вимагає великої сили, витривалості і наполегливої рішучості.
Любов — це засіб, яким ви можете залишатися вірними моєму Синові, але ця любов
має бути безумовною. Вона ніколи не повинна бути заплямована любов'ю до себе
самого, тому що така любов не віддає славу Богові. Якщо ви по-справжньому любите
Бога, ви залишитеся вірними Слову. Якщо ви говорите, що є учнями мого Сина, Ісуса
Христа, то ви повинні слідувати Його Вченню без будь-яких умов. Ви повинні любити
один одного, як Він любить вас - безумовно. Ви не можете казати, що ви любите Бога,
якщо ви не любите один одного. Ви не можете йти Його Слідами, якщо не будете
прощати тих, хто чинить вам зло.
Тільки якщо ви будете дотримуватися Законів Бога, ви увійдете в Його Славне Царство.

Ваша Любляча Мати
Мати Спасіння

1311. Коли немає любові, немає і Мене у душі
П'ятниця, 9 січня 2015 року, 15:30
Моя дорога, улюблена дочко, прийшов час для Християн по всьому світу об'єднатися
проти зневаги, яка виказується мільярдами людей проти Істини - Святого Слова
Божого.
Кожен гріх проти Бога тепер вважається прийнятним в Моїх Очах. Гріхи, які огидні для
Мене, скоро будуть представлені як святі у Моїх Очах, хоча це і неможливо. Коли ви
приносите що-небудь, що не приходить від Мене, і ставите переді Мною в Моїх
Церквах, то цим ви наносите Мені великого болю.
Ніколи не було так важко для Християн йти Моїм Тернистим Шляхом, як сьогодні.
Брехня, брехня і брехня подається вам від Мого Імені, і ви ніколи не повинні забувати
Мого Вчення, щоб вас не обманули ті, хто замислив змову проти Слова Божого. Бути
Християнином вимагає набагато більшого, ніж просто проголошення, що ви
Християнин. Якщо ви є справжнім Християнином, то ви будете робити все те, чому Я
навчав, і дотримуватись Святого Вчення, що міститься в Святій Біблії. Визнавати Моє
Слово це одне, але виконувати те, чому Я вчив, це зовсім інше.
Любити один одного ніколи не буває легко через існування гріха. Любов до ваших
ворогів є великим тягарем для вас, але якщо ви молитеся про ласку такої любові, то ви
побачите, що ваша любов до Мене зростає. Якщо ви любите Мене по-правжньому, ви
будете вільними від ненависті і тоді ви знайдете справжній мир розуму і душі. Якщо ви
дозволите Сатані спокушати вас ненавидіти ближніх, ви потрапите в страшну темряву.
Ненависть, як бур'ян, який швидко росте і поширюється. Коли ненависть роз'їдає душу,
зрештою, вона пожирає її цілком. Вона принесе з собою тривожне занепокоєння, і ті,
хто сповнений нею, ніколи не знайдуть мир. Ненависть породжує ненависть і швидко
поширюється від однієї душі до другої. Як тільки Сатана знайде місце в таких душах,
він ніколи не покине їх, поки вони не покаються і не виявлять справжнього каяття.
Любов заспокоює будь-яку ненависть, але якщо ви не віддалите ваші душі від тих, хто
підбурює ненависть, ви впадете у відчай. Я не можу спасти душу, яка не покається у
своєму беззаконні. Я чекаю на вашу сповідь і коли ви прийдете до Мене та попросите
Мене позбавити вас від прокляття ненависті, Я дотягнусь до вас і притягну вас за руку
назад в Мій Захисток Миру.
Мир і любов можуть приходити тільки від Бога. Завжди шукайте Мене, бо Я Є Любов.
Коли немає любові, немає і Мене у душі.
Ваш Ісус

1312. Бог Всевишній: Моя Сила перевищує все, що є в цьому світі та поза його
межами
Субота, 10 січня 2015 року, 15:36
Моя найдорожча дочко, людство повернулося проти Мене і всього, що Я створив у
Мій Образ, і тому Мій Сум великий.
Мої діти будуть врятовані завдяки Втручанню Мого улюбленого Сина, Ісуса Христа, і це
станеться найближчим часом. Перед цим днем Я прошу всіх, хто любить Мене,
визнавати Істину; Мого Сина і Його Любов та молитися до Його Милосердя.
Ви, хто любить Мого Сина, повинні пам'ятати Його Обітницю спасти світ і викорінити
гріх перед настанням Його Славного Царства. Життя тіла і душі буде вічним, і ті, хто
прийме Милосердя Мого Сина, отримають цей великий Дар. Ті, хто не прийме, не
отримають.
Прийдіть, Мої діти, і прийміть Моє Слово, бо воно є вічним і ніщо його не зруйнує. Мій
супротивник кипить від гніву в цей час, тому що він знає, що світ позбудеться його
впливу, і тому він створить жахливі труднощі тим душам, у яких він бажає забрати Дар
вічного життя.
Ваша віра в Пресвяту Трійцю буде випробувана на грані витривалості, і багато з вас
впаде. Справжня віра вимагає повної довіри, і якщо ви не довіритесь обітницям Мого
Сина, то будете відлучені від Нього.
Кожна Моя дитина найближчим часом отримає доказ Мого Існування. Коли це
знамення буде дане вам, не сумнівайтеся в ньому, бо воно для того, щоб привести вас
у Мій Захисток, який Я заповідав вам.
Багато знамень про Моє Існування було дано світу, але тепер Я приношу вам набагато
більше. Не бійтеся, бо Я досягну кожної душі і немає жодного серед вас, кого б Я не
любив з ніжністю серця. Я люблю Моїх ворогів, навіть тих, хто мучить Мене своєю
нечестивістю. Але незабаром Дар, який Я принесу їм, пробудить в їхніх серцях
дрімаючу любов до свого Творця. Їхня любов і Моя Божественна Любов, об'єднані,
переможуть зло. Я витру всі їхні страхи і сльози.
Ви, Мої дорогі діти, отримаєте цей Дар тоді, коли Ви будете найменше його очікувати.
Бо цей час наближається, і лице світу буде змінене назавжди і для добра всіх.
Моя Сила перевищує все, що є в цьому світі та поза його межами. Моє Царство вічне.
Люблячий вас Отець
Бог Всевишній

1313. Довіра є ключем до справжньої любові
Середа, 14 січня 2015 року, 15:40
Моя дорога, улюблена дочко, коли дитина люблячих батьків відчуває їхню любов, то
він або вона зростає в атмосфері комфорту і близьких стосунків.
Любов дитини, у якої є люблячі батьки, виникає з вродженого почуття довіри. Ця
довіра є абсолютною. Це стосується і кожної живої душі, яка любить Мене
беззастережно. Моя любов до них непохитна. Довіра є ключем до справжньої любові.
Я люблю кожну Мою дитину, хоча вони Мене люблять не завжди.

Любіть Мене і ви будете відчувати мир. Любіть Мене і ви будете любити всіх дітей
Божих. Така любов — це природна річ. Без неї ви не можете бути досконалими.
Коли Я перебуватиму в вас, ви побачите світ так, як і Я, у всій його красі, а також в його
недосконалості. Ви розпізнаєте перешкоди на шляху у людства і будете почувати себе
нещасними, коли станете свідком ненависті в будь-якій формі, тому що ненависть є
антагоністом любові.
Моліться, моліться і моліться, щоби любов до Бога залишалась живою у світі, тому що
без неї ви будете почувати себе самотніми та покинутими.
Любіть Мене, як Я люблю всіх дітей Божих, і Я виллю велику Благодать на вас, і ви
переможете зло у всіх його формах.
Ваш Люблячий Ісус

1314. Вони виправдовують гріх, щоб не змінювати своє життя
П'ятниця, 16 січня 2015 року, 11:10
Моя дорога, улюблена дочко, Моя Воля ніколи не може бути подолана, бо вона вічна.
Людина повстала проти Бога у дуже багатьох відношеннях, але коли воля людини
поєднається з Волею Бога, всі ті, хто боровся проти Божої Волі, втратять все. Ті, хто з
лагідним серцем і хто приймає Мене, після Попередження здобудуть світ.
Світ, що настане — це світ без кінця, який буде позбавлений всякого гріха. Слава всім
тим, хто здобуде свою законну спадщину, бо це було частиною Плану Мого Отця з
самого початку — Божественного плану, в який людина не повністю посвячена.
Важливо, щоб кожен з вас боровся зі спокусою гріха, хоча це ніколи не буде легко.
Просто звертайтеся до Мене, коли ви відчуваєте, що образили Мене. Я завжди поруч і
пробачу вам будь-який гріх, за винятком вічного гріха хули на Святого Духа. Все, що
вам потрібно робити, це звернутися до Мене.
Цей Мій світ сповнений нечестивості, обману і духа зла, але любов також існує в
ньому. Любов, яку людина має до свого брата, підтримує Мою присутність серед вас, а
молитва стримує зло.
Я не прошу, щоб Ви проводили своє життя в молитві весь день, кожного дня, тому що
це не те, чого Я вимагаю від вас. Все, чого Я прошу - щоб ви зверталися до Мене за
допомогою і щоб ви віддавали хвалу Богові. Щоб сповнилася Моя Обітниця світові і
щоб всі ви мали вічне життя — все, що вам потрібно робити, це дотримуватися Законів
Бога, які чітко викладені в Десяти Заповідях.
Ідіть за Мною, вашим Ісусом, і пам'ятайте все, чого Я навчив вас. Це не добре заявляти, що ви любите Мене, якщо ви відкидаєте Слово Боже. Ви, найперше, повинні
любити одне одного і поводитися з ближніми так, як би ви хотіли, щоб поводилися з
вами. Проживайте Моє Слово через ваші думки, вчинки і дії, і тоді ви дійсно будете
Моїми. Ненависть не грає ніякої ролі в Моєму Ділі, хоча все, що Я сказав, коли ходив
по землі, привертає велику критику, оскільки люди не хочуть змінювати своє життя.
Сьогодні Моє Слово відкидається, тому що люди не хочуть дотримуватися Істини.

Замість цього, вони виправдовують гріх, щоб не змінювати своє життя. Так що, в
дійсності, нічого не змінилося.
Рабство гріха, яким людина приковує себе до впливу Сатани, зараз сильніше, ніж будьколи раніше. Звільніть себе і шукайте Мене. Пам'ятайте, що вам можуть бути прощені
ваші гріхи тільки, поки ви живі — а не після того, як ви покинете цю землю.
Коли людина прийме Боже Слово і зрозуміє, що все, що Він говорив, було правдою?
Все, що Він сказав, що зробить, є правдою, і все, що Я кажу вам зараз, є правдою. На
жаль, багато з вас ніколи не послухають Мене і тоді, коли ви зрозумієте Істину, буде
занадто пізно. Ви повинні захистити своє майбутнє зараз, живучи за Словом Божим.
Ваш Ісус

1315. Я потребую вас так само, як ви потребуєте Мене
Субота, 17 січня 2015 року, 18:18
Моя дорога, улюблена дочко, це Я, ваш Ісус, ваш Відкупитель, який говорить з вами.
Так багато людей, що читають ці повідомлення, сповнені страху. Страх приносить із
собою форму ненависті, тому що багато з вас не хочуть визнавати Мене. Страх зрозумілий, але йому не треба дозволяти затьмарювати вашу довіру. Я тільки волаю
до вас, щоб ви прийшли до Мене. У Мене немає ніякого бажання заподіяти вам біль.
Ваш час на землі короткий, а зі Мною ви проведете вічність.
Якщо Я люблю вас, то чому б Я не попередив вас про наслідки відмови від Мого
Милосердя? Все, що Мені потрібно і чого Я бажаю - це привести усіх вас в Моє
Царство. Я не розказую вам речі, яких немає в Моїй Святій Книзі. Ні. Натомість, Я
просто нагадую вам Істину і все, що має статись, щоби ви прийшли до Мене.
Прийдіть, Мої маленькі, не бійтеся Моєї Любові. Не бійтеся Мого Царства, бо воно є
вашим природним правом від народження. За це Я віддав Своє Життя на землі. Я
потребую вас так само, як ви потребуєте Мене. Я Є смиренний в Моєму Бажанні і
просто хочу огорнути вас життям великої слави, де ви будете насолоджуватися Вічним
Життям. Чому ж тоді ви боїтеся Мого Заклику? Я люблю вас. Я б ніколи не зробив вам
чогось поганого. Усе погане для вас є від вас самих. Я Є завжди тут, очікуючи з
великою надією вашої любові.
Мій світ без кінця перевершує все, що ви могли б коли-небудь бажати на цій землі.
Ваше життя на землі є лише блідою тінню в порівнянні з вишуканістю Мого Царства. Я
помер за ваші гріхи саме для того, щоб ви мали Вічне Життя - вашу законну спадщину.
Не відкидайте цю велику Жертву, бо це було великою Славою, що Я був розп'ятий для
вашого блага.
Не відкидайте Мене вдруге.
Люблячий вас Ісус

1316. Тільки Я знаю день та годину, коли ви зробите свій останній подих
Неділя, 18 січня 2015 року, 12:45
Моя дорога, улюблена дочко, якщо людина відступає від Мене з будь-якої причини,
вона ніколи не знайде справжнього миру. Коли людина усвідомлює, Хто Я Є, її серце
наповнюється любов'ю до Мене. Людина, яка покладає всю свою довіру на Мене,
перетерпить будь-які страждання, бо Я звільню її.
Слово Боже викликає великі чвари серед тих, чия віра слабка. Ті, хто вірить в Мене,
відчуватимуть сильний біль у своїх серцях, коли вони стануть свідками протидії Слову
Божому. Цей біль - Мій. Якщо ви вірите в Мене, ви відчуєте у своїй душі любов, яку Я
маю до вас. Завжди відкривайте своє серце Мені. Вітайте Мене, не зі страхом, а з
нетерпінням. Прийміть Мене таким, як Я Є, і Слово, дане вам; а тоді живіть так, як це
викладено в Біблії, і Я буду чекати на вас.
Відкиньте Моє Вчення та прийміть гріх, і це стане вашою загибеллю. Тільки Я знаю
день та годину, коли ви зробите свій останній подих. Ви повинні бути готовими весь
час. Ви повинні просити Мене пробачити вам ваші гріхи так часто, як тільки ви можете.
Я прощаю найзапекліших грішників і тому ви ніколи не повинні боятися Мого
Милосердя. Бійтеся тільки години, коли ви будете змушені стати переді Мною і
відповісти за кожне беззаконня, скоєне проти Бога. Якщо ви не спокутуєте себе в
Божих Очах до того часу, другого шансу зробити це не буде.
Ваш Ісус
1317. Мати Спасіння: люди самі вибирають свою долю
Вівторок, 20 січня 2015 року, 15:30
Мої дорогі діти, найближчим часом станеться великий обман, який накриє світ немов
завіса. Цей обман майже перекреслить Істину, але ті, хто благословенний Світлом
Милосердя мого Сина, побачать брехню, яка маскуватиметься під Слово Боже.
З того часу, як була створена людина, не дозволяв ще Бог Його ворогам піддавати її
такому обману - обману, який має тільки одну мету. Мету стерти всі сліди Б…ога у
вашому суспільстві так, щоби всі ті, хто не прийшов від Нього, були підняті на високі
владні позиції. Бог допускає це як найбільше випробування людського роду, щоб
визначити, хто є з Ним, а хто проти Нього.
Світ скоїв тяжкі злочини проти мого Вічного Отця і продовжує занурюватися все
глибше у смертний гріх. Священнослужителі, включаючи священиків, єпископів і
кардиналів, протягом більш як сорока років не навчають Божих дітей Істини. Багато з
них не будуть визнавати існування гріха, ані не будуть попереджувати людей про
серйозну небезпеку, яку смертний гріх несе душам. Божі служителі мають тільки один
обов'язок, і цей обов'язок — навчати вірних усьому, що є доброчесним, і показувати

душам небезпеку відмови від правильного життя. Гріх більше не вважається
найлютішим ворогом, який спричиняє відділення людини від Бога.
Діти, Бог не бажає викликати страх, але ви ніколи не повинні піддаватися спокусі
вірити, що Пекла не існує, тому що воно існує. Люди самі вибирають свою долю, і тим
душам, які не просять Бога простити їхні гріхи, буде дуже важко увійти в Ворота
Царства мого Сина.
Ви повинні триматися Істини завжди. Бог відкрив Істину через Його Пророків. Не
повертайтеся спиною до Правди, бо якщо ви зробите так, ви приймете фальшиве
вчення і будете помилково вважати, що воно відкриє для вас ворота до вашої
спадщини.
Так багато людей впали в оману та вірять, що якщо тільки ви піклуєтеся про
матеріальний достаток Божих дітей, то більше нічого важливого і не має. Піклуйтеся
про ваші власні душі, дорогі діти, тому що у вас є душа, яка буде жити вічно, чи будете
ви перебувати з моїм Сином в Його Царстві, а чи будете відкинуті геть від Нього.
Ніколи не легковажте своєю власною душею, бо інакше вам буде важко поєднатися з
моїм Сином.
Правда буде жити вічно, бо це Слово Боже. Воно ніколи не може змінитися.
Любляча вас Мати,
Мати

1318. Попередження допоможе світу боротися з найбільшим відступництвом усіх
часів
Вівторок, 20 січня 2015 року, 20:40
Моя дорога, улюблена дочко, коли станеться Попередження, це буде першим етапом
підготовки до Мого Другого Пришестя. Ті, хто не буде Мене приймати, отримають
надзвичайний шанс і час, щоб замислитися над Істиною, - таким є Моє Велике
Милосердя.
Будь ласка, чекайте цього Дня з великою радістю, бо тоді невіруючі, нарешті,
усвідомлять, Хто Я Є. Вони прокинуться зі …своєї апатії і наповняться здивуванням.
Попередження допоможе світу боротися з найбільшим відступництвом усіх часів.
Звернувшись до Мене під час цих 15 хвилин повної самотності і попросивши в Мене
пробачення, ви будете наповнені Даром Святого Духа. А далі ви мусите готуватися до
боротьби, щоб допомогти іншим звершити їхнє славне майбутнє.
Хоча Попередження розпалить віру віруючих людей і наверне багатьох, велика
кількість людей, у тому числі священиків і старших чинів духовенства, буде
заперечувати, що воно мало місце. Вони зведуть багатьох від Мене і за це будуть
піддані суворому засудженню. Освітлення Совісті принесе з собою великий вилив

любові тим, чиї імена записані в Книзі Життя. Це ті люди - і серед них багато
невіруючих — які навернуться і будуть боротися, щоб спасти своїх братів і сестер.
Мій Час буде використаний для того, щоб привернути до Мене тих, хто не знає Мене
взагалі, але хто все-таки прийде до Мене, коли стане свідком цієї великої події. Вони
миттєво впізнають Мене і відізвуться у такий спосіб, який вони знають найкраще.
Всі ці події скоро настануть, і коли пророцтва, дані людині від початку, збудуться, вони
розкриють свій закінчений смисл. Багато з пророцтв, наведених в книзі Одкровення,
були написані таким чином, щоб люди зрозуміли їх за допомогою знаків. Реальність
інша, але знайте наступне. Моє Втручання змінить світ назавжди. Після цього ті, хто
Мої і хто любить Мене, допоможуть Мені принести Вічне Життя мільярдам людей.
Ваш Ісус

1319. З мудрістю приходить здатність бачити Істину
Середа, 21 січня 2015 року, 20:24
Моя дорога, улюблена дочко, мудрість — це Дар, який дається людині силою Святого
Духа. Не дивлячись на всі багатства, владу і коштовності, зібрані на землі, які може
нажити людина, вона не має нічого, якщо не володіє Даром мудрості.
З мудрістю приходить здатність бачити Істину, яка була дана Богом людському роду
через пророків. Мудрість, на жаль, є великою рідкістю в сучасному світі. Впавши в
залежність від усіх речей, створених людиною для людини, ви не зможете побачити
нічого, що приховує спокусливий та заспокійливий туман, який накриває світ через
гонитву людей за всіма задоволеннями, діями, словами і духовними збудженнями, що
приходять не від Бога.
Людина народжується на світ голою, вразливою і залежною від інших, які годують та
одягають її. Вона народжується з тілом і душею, і покине світ ні з чим, навіть без одягу,
який є на ній. Людина вчиться у людини, але вона також повинна навчатися від Слова
Божого. Будь-які додаткові знання можуть бути великим бонусом, але, якщо вони
використовуються нерозумно, то можуть принести жахливий біль іншим. Якщо знання
використовуються мудро, то вони можуть виконувати Божий План, щоб допомагати та
виховувати Його дітей.
Людський рід вводять в оману щодо Істини. Цей великий обман висмоктує знання і
людський дух висихає. Гріх вже є не просто прийнятним, але вважається чеснотою.
Доброчесність тепер не схвалюється, а незабаром просте згадування Мого Імені в
громадських місцях буде вважатися злочином.
Диявольський вплив крутить людським розумом і перевертає все задом наперед.
Диявол є протилежністю до Бога і тому, якщо Бог говорить, що щось є правильне, тоді
він, лукавий, буде переконувати вас, що це не так. Правильне буде вважатися

неправильним, а злі вчинки і слова будуть названі правильними. Всякий гріх,
жалюгідний в Очах Бога, буде виправданий, включаючи всі форми зла.
Гріх ніколи не буде згадуватись у майбутній новій всесвітній церкві, а дії тих, хто
бажатиме дотримуватися Слова Божого, стануть незаконними. І тому мудрість, Дар від
Бога, буде відсутня у вашому суспільстві, бо людство прийме дії, які засуджуються
Богом.
Якщо світ говорить вам, що Словом Божим треба нехтувати, і наполягає на тому, щоб
ви брали участь в діях, які приводять до смертного гріха, то Я не зможу вас спасти.
Людину закликають аплодувати кожному підступному закону, що заперечує Слово
Боже, а Мої вороги надзвичайно активні в тому, щоб змінити хід історії.
Усі добрі речі, які походять з Християнської віри, скоро зникнуть, поки не прийде день,
коли ви будете зазнавати переслідувань за отримання Святих Таїнств. Але за кожну
нечестиву справу, здійснювану тими, хто зневажає Мене, Бог виллє Свого Духа на
Своїх Власних, щоб протидіяти цьому злу. Якби він не робив цього, то було б мало
надії на спасіння Його дітей із влади темряви. Сатана виявив свій вплив у кожному
куточку світу. Ті, кого він спокушає, є його добровільними агентами і вони тішаться,
коли долають протидію народу Божого, щоб поставити світ на коліна. Але Бог, завдяки
Його Любові до вас, забезпечить, щоб Мудрість, дарована людині Силою Святого Духа,
стала бронею, з допомогою якої Його вірні слуги будуть направляти людей геть від
чаду Сатани.
Боже Світло яскраво світитиме серед Його народу і під Його Захистом вони будуть
відстоювати Його Слово та вести за собою інших до Духа мудрості. Душі, які дійсно
знають Мене, будуть тягнутись до Божого Дару мудрості, бо вона сяятиме як сонце і
принесе втіху всім Божим людям, яких зневажатимуть, коли вони будуть відкрито
сповідувати свою любов до Бога.
Зло не може подолати і не подолає Дар мудрості, який Бог незабаром заповість усім
тим, хто любить Його. І тоді нічого не буде стояти на Божому Шляху, коли Він
крокуватиме вперед, збираючи всі народи в Його Люблячі та Надійні Руки.
Усі релігії, всі душі, всі народи отримають Дар мудрості. Але його можуть отримати
тільки ті, хто по-справжньому любить Бога, бо тільки завдяки їхній любові до Нього,
вони зможуть молитися за тих, хто не хоче мати нічого спільного з Ним.
Ваш Ісус

1320. Бог Всюдисущий - Він є повсюди
Четвер, 22 січня 2015 року, 20:20
Моя дорога, улюблена дочко, віровідступництво охопило весь світ і запускає свої

щупальця в кожну релігію, яка визнає Мене, Ісуса Христа, а також в ті релігії, які
визнають Мого улюбленого Отця.
Ті, хто поширює відступництво, роблять це приховано і ці обманщики будуть ретельно
готувати душі до прийняття помилкового вчення. Цим вони зведуть дві третини
Християн у віровідступництво, обдуривши їх. Кожен Закон …Божий буде викривлений і
представлений, як більш доречний до сучасного світу. Такими переконливими будуть
Мої вороги, такими турботливими і смиренними на вигляд, що вони зможуть
переконати навіть найстійкіших і найвідданіших Моїх послідовників, що ці зміни є
прийнятними в Очах Бога.
Як тільки Християнин відходить від Істини, він є винним в прийнятті брехні. Невдовзі
після цього він прийме помилкове вчення, а потім дуже швидко відпаде від Віри. Коли
прийде час, людина погибелі переконає всіх християн, які відкинуть Правдиве Слово
Боже, приєднатися до нової єдиної світової релігії. І таким чином Моя Церква буде
розіп'ята. Але Світло Боже виллється на Християн і Євреїв і їхні вуста, натхненні Енохом
та Іллею, будуть проповідувати Слово Боже. Це ті дві релігії, які будуть мішенню Моїх
ворогів та будуть переслідувані жорстоким відношенням до себе, аж поки не будуть
зовсім заборонені для сповідування в громадських місцях. Зрештою, Мої вороги
заберуть собі їхні церкви та храми. Але покриті Вогнем Святого Духа вони будуть
поширювати Слово Боже. Вони знайдуть мужність та силу, щоб залишатися вірними
Богові.
Священики, вірні Істині, будуть продовжувати приносити щоденну Жертву в Моє Ім'я і
в той спосіб, як це і повинно бути. Слідом за ними буде йти залишок вірних у кожному
народі, які відізвуться на Дух Вогню. Силу Бога ніколи не треба недооцінювати. Він
буде вести Своїх Власних їхнім походом до перемоги. Він зітне кожну колючу ожину,
яка буде утруднювати їхній шлях. Він покриє їх Колом Свого Небесного Захисту і
наповнить їхні душі мудрістю та Правдою.
Бог всюдисущий - Він є повсюди, і Він бачить все. Сила Сатани жахлива, але він не є
всюдисущим. Він може поширювати свій вплив тільки через ті душі, які йому та його
соратникам вдається обдурити. Божа Сила може помножуватися в кожній частині світу
миттєво. Кожна дія - добра, погана чи нейтральна, є результатом вільного
волевиявлення людини, яка перебуває під впливом або Святого Духа або духа зла.
Божа Сила переможе і в Великий День Господній Його вороги будуть знесилені та
Рукою Мого Отця будуть кинуті в безодню. Найбільша кара впаде на Божих
священнослужителів, які проповідують брехню. Тому що вони були благословенні
Істиною, але відкинули її на користь свідомого відтягування душ від Слова Божого,
їхній гріх буде найгіршим з усіх гріхів, і за це вони ніколи не побачать Лиця Бога.
Ваш Ісус

1321. Мати Спасіння: вплив секулярного світу подібний до великого потопу
Неділя, 25 січня 2015 року, 14:40
Мої дорогі діти, Дар Розрізнення приходить від Сили Святого Духа і отримати його не
легко. Його треба заслужити. Його отримують тільки ті, хто знаходиться в єдності з
Христом і хто вільний від будь-якого відволікання спокусами лукавого. Лукавий не
може обдурити тих, хто благословенний цим Даром.
Горе обдуреній людині, бо вона дозволить звести себе в оману. Обман приходить від
самого Сатани і тих, кого він заражає. Тому, хто не приймає Існування Ісуса Христа,
майже неможливо вистояти перед чадом Сатани, який засліплює всіх і кожного з вас,
винних в гріху гордині, щоб знищити вас. Кожен священнослужитель Божий, який
відходить від Істини, зведе в оману і всіх тих, хто шукає у нього проводу. За це він
понесе велику кару в День Суду.
Вплив секулярного світу подібний до великого потопу і душі, які дозволяють йому
змінити свою точку зору чи думку про Слово Боже, потонуть в ньому. Обман є засобом
лукавого, а його головним завданням є знищити Церкву мого Сина на землі,
спокушаючи тих, хто всередині неї. Відкрийте ваші очі на нові зміни, які будуть введені
і які проклинатимуть Боже Ім'я.
Ви ніколи не повинні дозволяти неправді впливати на те, чого мій Син навчав вас, бо
мій Син ніколи не відступав від Його Написаного Слова і Він не буде цього робити
будь-коли. Істина буде підтримувати вас під час випробувань, які чекають на вас
попереду і які будуть бичувати Церкву мого Сина на землі. Ви повинні підготуватись до
цих часів, бо вони дуже близько.
Любляча вас Мати
Мати Спасіння

1322. Бог Отець: Я обійму кожну людину всіх рас, віросповідань та релігій
Неділя, 25 січня 2015 року, 15:45
Моя найдорожча дочко, Моє Втручання, щоб відкрити очі Моїх дітей до Любові Мого
улюбленого Сина, Ісуса Христа, наближається.
Я люблю всіх Моїх дітей і Я покличу кожного чоловіка, жінку та дитину віком старше
семи років у Світло Милосердя Мого Сина. Підготуйтеся до Мого Втручання, бо воно
станеться раніше, ніж ви думаєте, і будьте вдячними за цей Великий Дар. Духовна
війна, яку ви бачите у світі, розгортається на землі і розпочнеться битва з Моїми
ворогами, які намагаються змусити замовкнути всіх тих, хто відмовляється бути
втягнутим в оману, й тими, хто зрадить Мого Сина.
Коли Рука Мого Правосуддя впаде, буде випробувана віра всіх тих, хто каже, що вони
належать до Мого Сина, і тільки ті, хто готовий йти за Хрестом, залишаться досить

сильними, щоб проголошувати Істину. Незабаром павутина буде стягнута і ваша
спадщина відкриється вам у повній мірі. Мої вороги, здебільшого, відкинуть це
Втручання і будуть боротися до кінця, заперечуючи Ісуса Христа.
Я обійму кожну людину всіх рас, віросповідань та релігій Світлом Мого Сина, і багато
побачать Його. Як результат, це означатиме, що багато навернуться і попросять права
жити вічним життям у Славі Царства Мого Сина на землі.
Я обіцяв, що Мій Син займе Його Місце на Його Троні, і це станеться. Ті, хто не хоче
стати частиною Його Царства, зроблять свій вибір на основі свободи волі, яку Я дав
кожному з вас.
Я, люблячий вас Отець, Творець всього, що є і що буде, благаю вас не втратити вашого
права від народження. Якщо ви втратите його, вас поглине Сатана, який є
безжалісним, оскільки він - брехун, обманщик і обвинувач. Вам дається Дар, який не
отримувало жодне покоління перед вами, і ви повинні молитися, щоб ви отримали
Благодать прийняти Мою Милість.
Прийдіть до Світла, бо інакше ви будете засліплені темрявою на віки вічні. Це б
розірвало Моє Серце надвоє і Я не хочу втратити жодного з вас.
Я Благословляю вас. Я веду вас завдяки цій Святій Місії, яка дається вам Пресвятою
Трійцею, як було передбачено.
Люблячий вас Отець
Бог Всевишній

1323. Ви або любите Мене згідно Мого Слова, або не любите Мене взагалі
Вівторок, 27 січня 2015 року, 14:35
Моя дорога, улюблена дочко, ніякого значення не мають аргументи в умах тих, хто
буде люто відкидати Святе Слово Боже, включаючи тих, хто виступатиме проти Мене
що б там не було, і тих, хто зовсім не залишиться вірним Слову. Ви можете казати, що
ви Мої, тільки як одне тіло - не як частина вашого тіла. Ви не можете казати, що
любите Мене тільки частиною вас. Ви або любите Мене згідно Мого Слова, або не
любите Мене взагалі.
Коли ви зрадите Мене, ви будете робити це, виправдовуючись своїми аргументами,
чому ви приймаєте брехню про те, Хто Я Є, Що Я Є і Що Я сказав. Ви, так само, як ваші
предки перед вами, відкинете Мене і будете неправдиво звинувачувати Мене. Ви
будете використовувати Моє Слово згідно з вашим власним тлумаченням, а потім
звинувачувати праведних в жорстокості. Ви будете бичувати Мене своєю зрадою Мого
Тіла і завдавати страшний біль та страждання тим, кого ви звинуватите в єресі в Моє
Святе Ім'я.

Аргументи залишаться осторонь, тоді як ви зробите все для виправдання того, щоб
слідувати по шляху в напрямку, протилежному до тієї дороги, яка була прокладена для
вас Моєю Смертю на Хресті.
Сатана - великий обвинувач дітей Божих, і коли він присутній у душах тих, кого він
заражає, він буде висувати різні звинувачення проти Божих дітей, щоб дискредитувати
Моє Слово. Він буде дурити вас, щоб ви не знали про Любов, яку має Бог до вас. Він
знищить кожен грам віри, яку ви маєте, якщо ви дозволите йому. Він скористається
вашою свободою волі - цим Богом даним правом - і заставить вас повірити, що ви
можете жити без Бога.
Ваш Ісус

1324. Святу Біблію майже неможливо буде знайти
Середа, 28 січня 2015 року, 17:00
Моя дорога, улюблена дочко, Мене викинули у пустелю і Я нещасний у Моєму Горі від
того, як паплюжать Християнство у світі.
Мій голос як шепіт поряд з ревом звіра і тих, хто зневажає Мене. Ці голоси
невдоволення будуть множитися і заглушати Слово, яке прийшло від Мого Життя.
Єретики, погани, фальшиві провидці та пророки, зрадники і любителі литого золота
піднімуться разом, щоб повстати проти Мене. Ті, хто йде Моїми Слідами, будуть
принижені та обтяжені тягарем Мого Хреста, і їм доведеться підніматися по крутій горі,
якщо вони дорожитимуть усім, чого навчились від Мене.
Святу Біблію майже неможливо буде знайти, поки вона зовсім не зникне. Різні спроби
заперечувати Бога будуть робитися до тих пір, поки Слово не буде замінене вченням
темряви. Ті з вас, хто вірить в Мене, вашого Ісуса, ніколи не повинні піддаватися
нічому, що виходить не від Мене. Тільки Я збережу вас від лиха і тільки через Мене ви
знайдете Вічне Спасіння.
Будьте обережними з фальшивими молитвами, які вам можуть бути представлені, бо
вони не будуть натхненні Святим Духом і тому їх слід уникати. Невелике слово,
маленька фраза або просто упущення, тут або там, можуть перетворити молитву в
неправду. Зло є тихим вбивцею духу і не легко визначити, коли воно маскується під
Істину. Прийшов час, щоб виполоти ваш город і залишитися вірними усьому, чого Я
вчив вас, тому що будь-що інше є недоречним і може призвести до втрати вами віри.
Віра в Мене та довіра до Моєї Обітниці прийти знову у Великій Славі ніколи не повинні
бути відкинуті у бік на користь приємного збудження від лжепророків, чародіїв,
поганів та єретиків. Мої вороги наполегливо трудяться, щоб обдурити вас, і більшість з
них прекрасно розуміють, Хто Я Є, але вони хочуть будь-якою ціною змусити вас
зректися Мене. Ви повинні залишатися малими та довірливими дітьми, коли ви
кличете Мене, і Я поведу вас Дорогою до Мого Царства. Я буду захищати всіх вас, хто
повністю довіряє Моїй Любові та Моїй Святій Волі. Тільки тоді можу Я втрутитися, щоб

знищити Моїх ворогів і поширити Правду так, щоби новий прийдешній світ міг бути
заселений усіма Божими дітьми.
Довіра, віра, надія і любов є важливими, якщо ви хочете знайти сили, щоб залишитися
на Моєму Боці. Любов до Мене без будь-яких умов здобуде для вас велику Благодать
під час вашої подорожі в Моє Славне Царство - світ, який не матиме кінця.
Люблячий вас Ісус

1325. Енох та Ілля не з'являтимуться у людській подобі
Четвер, 29 січня 2015 року, 21:30
Моя дорога, улюблена дочко, римо-католики та євреї зіткнуться з найбільшою
протидією в прийдешні часи. Вони будуть страждати від дискримінації, заперечення та
ненависті, в той час як відступництво буде душити людство. Їхні голоси будуть
приглушувати і брехня пожиратиме уми Божих дітей тоді, коли лукавий буде
обманювати світ, щоб відкинути Слово Боже.
Ці два свідки будуть продовжувати проповідувати Істину серед тих з них, хто буде
достатньо сильним, щоб поширювати Вогонь Святого Духа, допоки Великий День
Господній не зійде на людство. Духи Еноха та Іллі заллють їхні душі, і вони будуть
викликати обурення інших, коли будуть нести заповіт з Богом, Істину і Життя, від яких
відмовляться мільярди. Як передбачено, цим двом свідкам будуть протистояти і
боротися проти них, але горе тій людині, яка намагатиметься знищити їх, тому що Бог
покарає Своїх ворогів, щоб дозволити цим двом свідкам підтримувати живим полум'я
Його Любові у світі, який буде покритий темрявою відступництва.
Енох та Ілля не з'являтимуться у людській подобі, але знайте наступне. Вони будуть
присутні в дусі цих двох свідків, і саме завдяки їхньому стражданню Бог відкупить тих,
хто сліпий до Істини.
Ніколи не бійтеся Правди, бійтеся лише тих, хто сповнений такою ненавистю до Мене,
Ісуса Христа, що буде опускатися до всіх можливих нечестивих дій для того, щоб
заставити цих двох свідків замовчати. Але вони не зможуть вплинути на них, бо Вогонь
Святого Духа буде литися з вуст цих свідків і як меч розрізати серця тих, хто найбільше
потребує Божого Милосердя. Потім, коли прийде час, ці дві релігії будуть заборонені і
ті, хто насмілиться практикувати їх відкрито, будуть звинувачені у скоєнні злочину.
Спалені дотла Храми стануть горами попелу і світ буде радіти знищенню Божих Вірних
та святкувати їх загибель.
Після цього звук Божого Голосу пролунає у кожному куточку світу, і з попелу виникне
Новий Початок, Новий Єрусалим, новий чистий світ без гріха.
Ваш Ісус

Лютий

1326. Незабаром Небеса розкриються і вогонь Святого Духу буде над вами
Середовище, 4 лютого 2015, ст. 20.06
Моя найулюбленіша дочка, в цей час з'являється глибока ненависть до усіх хороших
речей, які приходять від Бога, разом з Його Святим Словом. Любов, яка природним
чином є присутня в душі кожної дитини, коли вона приходить в цей світ, охолоне в
серцях людських.
Зникне милість і любов один до одного - і, як і було передбачене, людина обернеться
проти свого брата, сестри, батька, матері, і проти свого сусіда, коли фінальна битва за
душі досягне свого апогею. Добрі, лагідні і покірливі будуть знехтуванні, і злобні – які
не мають любові у своїх душах, переслідуватимуть тих, хто наважується говорити
правду.
Отець Мій, по Святій Волі Якого Я говорю світу, сказав Мені, щоб Я опублікував це
Попередження. Приготуйтеся до зустрічі зі Мною лицем до лиця, як тільки Небеса
розкриються і вогонь Святого Духу буде над вами. Ті, у кого чутливі серця і душі,
наповнені любов'ю до інших, будуть нагороджені дарами, які Я принесу. Іншим же Я
говорю: за всяку ганебну поведінку, мерзенність і підлість справи і слова, які ви
припустимо по відношенню до інших, ви відчуватимете біль від їх беззаконня, бо ви
побачите це Моїми Очима. Не дивлячись на те, що багато хто буде шокований, коли
вони побачать стан їх душі - прошу вас, не бійтеся. Просто вірте в Моє Велике
Милосердя. Я прийшов не для того, щоб покарати або судити вас, але, щоб пробудити
у вас любов до Мене; любов, яку ви втратили.
Виходьте, тому що близький час втручання Бога; а хто готує свої душі через акт
примирення і визнання, будуть позбавлені від болю очищення.
Ваш Ісус

1327. Я - ваша єдина справжня утіха в світі, який настроєний проти Мене.
Субота, 7 лютого 2015 року, 21:37
Моя дорога, улюблена дочко, Моя боротьба за те, щоб принести мир всім Божим
дітям і взяти кожну людину в славу Нового Неба і Землі, посилюється. Я буду боротися
до кінця, щоб врятувати людство від гріховності, в яку воно було втягнуто Моїм
супротивником.

Я прошу всіх вас, хто любить Мене і дотримується Мого Слова, залишатися сильними
перед лицем ненависті до Мого Святого Слова, яку вам доведеться досвідчити. Якщо
ви відкинете Моє Слово, то ви відкинете Мене. І тоді ви не зможете зрозуміти
значення Моєї Смерті на Хресті.
Проживати своє життя в Мені вимагає великої мужності і витривалості, бо вас ніколи
не залишать в спокої, якщо ви будете відкрито сповідувати свою віру в Мене.
Я - ваша єдина справжня утіха в світі, який настроєний проти Мене. Я — ваш
рятувальний круг під час шторму. Я Є Життя саме по собі, і все, що добре, приходить
від Мене. Зло у будь-якому вигляді не може прийти від Мене, бо це неможливо.
Допоки світ не визнає, що Сатана існує, він ніколи не визнає Існування Бога.
Сатана і кожен занепалий ангел, скинутий з Небес Моїм улюбленим Отцем, створює
ненависть в душах тих, хто дозволяє гріху придавити себе. Саме з гріха гордині
виникають всі інші гріхи. Гординя була причиною падіння Люцифера. Гординя є гріхом,
посередництвом якого людина рівняється на лукавого. Гординя буде причиною
падіння людства.
Щоб по-справжньому любити Мене, ви повинні робити це без всяких умов, а це дуже
не легко. Любити Мене означає дотримуватися Слова Божого. Якщо ви відступаєте від
нього, ваша любов до Мене буде чахнути, поки, в кінці кінців, ви не почнете жити за
власними правилами.
Ваш Ісус

1328. Злий дух є набагато сильнішим від волі людини.
Неділя, 8 лютого 2015 року, 20:31
Моя дорога, улюблена дочко, оскільки Святий Дух пронизує ці повідомлення, Моє
Слово, як це було і під час Мого Перебування на землі, розноситься по світу, як
блискавка. Швидкість, з якою поширюється Святий Дух, є поза межами розуміння
смертної людини. І в той час як Утішитель Божою Владою охоплює душі всіх тих, хто зі
смиренням в серці, злий дух слідує за ним повсюди.
Злий дух є набагато сильнішим від волі людини, але він безсилий проти дітей Божих,
які покладають усю їхню довіру на Нього. Злий дух завжди буде мати одну мету обдурити. Сатана, великий обманщик, буде використовувати гординю в душі, щоб
переконати людину, що її недолугий розум може визначати, що є правильним, а що
неправильним. Жертва буде думати, що вона контролює свою долю, і тому її віра,
якою б малою вона не була, є вторинною.
Свобода совісті може привести слабкі душі до відкидання Існування Бога. Інші душі, які
дійсно визнають Існування Бога, будуть дозволяти своїм особистим думкам диктувати
власну інтерпретацію того, Хто є Бог і як Бог відноситься до грішників. У будь-якому
випадку вони будуть відкидати Владу Бога на користь того, у що вони хочуть вірити.
Їхня гординя приведе їх до загибелі.
Диявол дуже хитрий, він казатиме таким душам: "робіть так, як підказує вам ваша
совість", та буде переконувати їх віддати своїм думкам пріоритет над Словом Божим.

О, як легко маніпулювати людиною, яка через гріх стає жертвою такого обману. І Я
кажу вам: хто ви такі, щоб вирішувати, що ви знаєте про Мене більше, ніж те, чого Я
навчив вас? Моє Вчення є ясним, точним і не має винятків. Якщо ви не можете вірити в
Слово Боже, тоді ви не можете по-справжньому любити Його. Завдяки вашій власній
свободі волі ви самі обираєте, у що вірити. Але людина, яка перекручує Слово Боже,
щоб пристосувати його до своєї власної думки про Моє Слово і заради задоволення
своїх власних потреб, є людиною, яка впаде жертвою спокуси лукавого.
Повсюди, де дотримуються Мого Слова, буде ширяти диявол в очікуванні пожирання
душ, які ставлять свої власні погляди і думки над Словом Божим. Кожна людина, яка
залишається вірною Істині, зіткнеться з жахливими випробуваннями від обманщика,
який ніколи не зупиниться в своїх зусиллях звести її. І так, всюди, куди Святий Дух
приносить Його Крила, злий дух буде слідувати за ним його шляхом. Безжалісний,
понівечений та рішучий, він буде мучити ті душі, які були благословенні Силою Святого
Духа.
Злий дух не намагатиметься втручатися в душі, які він уже завоював, тому що в цьому
не має потреби. Людина, яка любить Мене і наслідує Слово Боже, є вразливою до
нього, бо вона є найбільш бажаним призом. Однак, ви ніколи не повинні думати, що
ви є достатньо сильними, щоб витримати таку атаку на вашу віру, тому що кожен з вас
є грішником. І як грішники, якщо ви не будете очищати свої душі через примирення на
регулярній основі, ви також зрадите Мене, бо інакше ви не будете достатньо
сильними самі по собі, щоб витримати тиск і не зректися від Мене.
Ніколи не забувайте, про що Я попереджав вас. Ви знаходитесь на середині
найбільшої духовної битви всіх часів. Тільки найдостойніші, найсильніші та найчистіші
душі виживуть в ній.
Ваш Ісус

1329. Мати Спасіння: Моліться про захист Церкви мого Сина на землі
Вівторок, 10 лютого 2015 року, 14:36
Мої дорогі діти, важливо, щоб усі ви промовляли Молитви Хрестового Походу і Мою
Пресвяту Вервицю, як частину ваших щоденних молитов. Ви можете брати будь-які
молитви за власним вибором, не обов'язково всі, але ті, які відповідають вашим
бажанням. Мою Пресвяту Вервицю треба молитися щодня для захисту від впливу
лукавого.
Молитва наближає вас до Бога і захищає душі всіх тих, хто просить допомоги мого
Сина проти влади обманщика. Молитва є найсильнішою зброєю проти зла, і ви ніколи
не повинні недооцінювати силу, яку вона дає.
Моліться про захист Церкви мого Сина на землі і просіть мого Сина дарувати
Милосердя кожному, хто намагається розіп'яти її. Ця Церква - Тіло і Храм мого Сина це шлях, яким буде віддана Богу вся слава. Вчення, Слово і Свята Євхаристія, тобто Тіло
і Кров мого Сина, Ісуса Христа, були Дарами, даними людству для спасіння душ. Ви
повинні відстоювати Істину і готуватись прийняти Милосердя мого Сина.

Я закликаю вас молитися за душі, які спростовують Правду, і просити, щоб мій Син
вилив Своє Милосердя на них. Мій Син є Життям. Усе Життя виходить від Нього.
Відкиньте мого Сина і ви не матимете життя в Його Царстві, що надходить.
Мій Син попросив мене благати у вас ваших молитов за душі тих, хто відкине Його. Він
буде вислуховувати усі молитви, які ви приносите за ваших близьких і за тих, хто не
зможе прийняти Світло, коли воно світитиме, як маяк, і охопить людство.
Душі, які освітлені любов'ю та смиренням, необхідними для прийняття мого Сина,
будуть радіти. Ті, що з темрявою в їхніх душах, будуть уникати Світла, бо їм буде
боляче бачити Істину. Моліться усім вашим серцем за ті душі, які найбільше
потребують милосердя Мого Сина, зараз і кожного наступного дня.
Без ваших молитов багато душ будуть втрачені і вони будуть усю вічність жадати
присутності мого Сина, але не зможуть Його знайти.
Я залишаю вас з моєю любов'ю, моїм захистом і моїм миром. Будь ласка, відгукніться
на мій заклик про спасіння душ.
Любляча вас Мати
Мати Спасіння

1330. Я можу розкрити вам саме стільки, перш ніж Я відокремлю овець від козлів.
Середа, 11 лютого 2015 року, 15:16
Моя дорога, улюблена дочко, так багато людей плювали Мені в обличчя, проклинали
Мене і відреклися від Мене під час Мого Перебування на землі, і це продовжується
донині.
Кожен Дар, який був даний людству через провидців, візіонерів та пророків від Бога,
був відкинутий більшістю. Незабаром людині буде важко знайти Полум'я Істини, хоча
би вона його і шукала. Мої вороги будуть радіти і святкувати, тоді як Мої Свідки на
землі будуть повалені на землю і розтоптані. О, якими невдячними є холодні серця
людей і як мало у них любові до Мене.
Моя кара - неминуча, і Я відділю тих, чия любов до Мене залишається живою, від душ,
які відкидають Мене. Моє Втручання буде швидким і горе тій людині, яка проклинає
Мене, тому що Я вирву її з Лона Мого Святого Серця, і вона залишиться блукати
посеред звірів, що будуть бродити по землі, вишукуючи душі, які вони жадають
знищити.
Сьогодні ваш Господь сказав і сьогодні є день, коли зміни, які передбачено, почнуться.
Моє Милосердя виллється на вас великими потоками, але після цього ви самі будете
вибирати свою долю. Ті, хто дозволить ненависті тліти в їхніх душах, відкинуть Мене
відразу. Ті, що з літеплими душами, не матимуть Благодаті, щоб залишитися вірними
Мені, і вони також відкинуть Мене.
Я дав вам Слово, Правду, і багато прокляло Мене через це. Це все, що Я можу дати
вам до Великого Дня. Тепер, візьміть те, що Я дав вам, і пам'ятайте кожне Слово, тому

що Мій Час близько, і Я можу розкрити вам саме стільки, перш ніж Я відокремлю
овець від козлів.
Ті з вас, хто проклинає Мене, буде проклятий. Ті, хто вірить в Мене, матимуть Життя
Вічне. Страждайте в Моє Ім'я і Я піднесу вас в Моє Царство, що прийде.
День Першого Воскресіння надходить, і ті, хто не прийме Мене, будуть викинуть геть
на віки вічні. Мій гнів великий в цей час і якщо б ви могли побачити похмурі, сірі та
почорнілі душі тих, з літеплими серцями, ви б заплакали. На жаль, більшість душ
знаходиться в темряві і якщо б ви могли побачити стан душ людства, ви б померли від
шоку.
Ваш Ісус

1331. Молитва відлякує лукавого
Четвер, 12 лютого 2015 року, 18:00
Моя дорога, улюблена дочко, Я прошу всіх християн у всіх куточках світу збільшити
час, який ви проводите у молитві, щоб отримати сили для перемоги над гріхом, який
душить світ і залишає страждання та всякі негаразди на своєму шляху.
Гріх може бути знищений завдяки молитві. Молитва є найпотужнішою зброєю проти
зла і чим більше ви звертаєтеся до Мене, вашого Ісуса, тим сильніше Я можу знищити
Мого супротивника. Я не вимагаю від вас нічого, що би обтяжувало ваші серця, Я
прошу вас тільки звертатися до Мене, щоб допомогти грішникам уникати зла, яке
може виникати в їхніх серцях в будь-який момент.
Сила Сатани виявляється в момент, коли він легко маніпулює тими, хто не має жодної
віри чи надії на Бога. Він підбурює їх і спокушає їх при кожній можливості. Людина в
очах Сатани є дзеркальним відображенням Бога, Який створив її на Свій Власний
Образ. Сатана ненавидить кожну людську особу з такою силою, що аж захоплює дух.
Тільки людина, яка завжди насторожі до його тактики, може бачити Правду, коли зло
приймає різні форми. Тільки людина, яка відкрита до Слова Божого - яка любить і знає
Його - може протистояти впливу обманщика силою молитви.
Молитва відлякує лукавого і послаблює хватку, якою він тримає людство. Молитва є
потужнішою, ніж меч, який використовується в битві, бо вона не просто ранить ворога,
але знищує його.
Ваш Ісус

1332. Моя Місія по спасінню людства майже завершена
П'ятниця, 13 лютого 2015 року, 18:00
Моя дорога, улюблена дочко, Владою Пресвятої Трійці Я заявляю, що Я дав вам Істину.
Я наповнив ваші серця та душі Дарами, обіцяними людству в Книзі Істини.

Тепер візьміть Мій Дар Істини разом з усіма іншими Дарами, даними вам через цю
Місію, і прийміть їх з вдячністю. Живіть Словом Божим. Прийміть ці Повідомлення і
живіть відповідно до них.
Моя Місія по спасінню людства майже завершена. Мій Залишок сформований. Ви
отримали Дари Печаті Живого Бога, Медалика Спасіння і Молитов Хрестового Походу.
Вони будуть вашою зброєю проти Мого супротивника. Відтепер Я буду говорити з
вами лише час від часу через Залишок. Ви готові прийняти ваші обладунки для
боротьби, щоб зберігати Моє Слово живим у місці запустіння.
Мій План полягає в забезпеченні того, що всі ви будете поширювати Моє Слово і
споглядати те, що Я дав вам. Я ніколи не покину Мою завершальну Місію, бо це
неможливо. Будьте терпеливими і повністю довіряйте Мені. Ці Повідомлення
принесуть вам велику втіху та розраду в дні великих духовних випробувань. Будьте
вдячними за Моє Милосердя.
Святий Дух буде направляти і захищати вас, а Я принесу вам розраду, яка буде
потрібна вам, щоб витримати труднощі, з якими вам доведеться зіткнутися в
прийдешньому.
Дякую вам, Мої маленькі, за те, що прийняли Моє Втручання. Тепер це ваша справа поширювати Правду. Я люблю вас, Я ціную вас і Я з нетерпінням чекаю Великого Дня
Господнього, коли Я об'єднаю світ і приведу вас в Моє Нове Царство на землі.
Я благословляю вас і посилаю вам мужність, мудрість, знання і Благодать
продовжувати Мою Справу на землі.
Люблячий вас Ісус

1333. Мати Спасіння: Мужність, мої дорогі діти, повністю знаходиться в Руках мого
Сина
Вівторок, 17 лютого 2015 року, 17:00
Мої дорогі діти, ви отримали Молитви, Дари та обладунки, щоб просуватися вперед у
підготовці до Другого Пришестя мого дорогоцінного Сина, Ісуса Христа.
Його Залишок сформований і продовжуватиме зростати по всьому світі, так щоби душі
могли спастися. В часи, що надходять, Божий Залишок в кожному куточку світу буде
зберігати Істину Його Святого Слова. Благословенний ласкою Святого Духа Залишок
буде своїми молитвами і жертвами заспокоювати гнів Бога, коли Великий День
Господа зійде на світ.
Ви ніколи не повинні забувати, що Бог любить всіх, та через протидію, з якою
зіткнуться Божі діти, вам буде не легко залишатися вірними Слову.
Божий Залишок, незалежно від віросповідання чи національності, об'єднається в
майбутньому, коли будь-які згадки про Святе Слово будуть заборонені. Бог буде
спілкуватися з вами через цю Місію, коли вам потрібна буде утіха, так щоби Він міг
наповнювати вас Благодаттю, необхідною для підтримки вашої віри.

Мужність, мої дорогі діти, повністю знаходиться в Руках мого Сина, Який буде шукати
кожну душу, навіть найзатятіших серед вас. Моя любов до всіх вас вічна і Я хочу, щоб
ви використовували кожен Дар, даний вам через Святе Писання і через ці
Повідомлення, для спасіння душ.
Бог ніколи не покине Його Залишок, і саме завдяки вашим молитовним групам та всім
іншим молитовним групам, які виникли в результаті мого спілкування зі світом через
інші місії, душі можуть і будуть врятовані.
Втішайте один одного під час духовних випробувань і Бог буде направляти кожен ваш
крок на цьому шляху. Я, Мати Спасіння, залишуся вашою захисницею і буду
відповідати на всі ваші прохання до мене. Я залишатимуся поряд з вами аж до Дня,
коли мій Син прийде, щоб повернути Собі Його Царство на землі.
Дякую вам за відгук з вірою, надією і довірою на мій заклик і заклик мого Сина.
Любляча вас Мати
Мати Спасіння

Березень 2015
1334. Мої вірні священнослужителі, які залишаться відданими Моєму Слову,
піднімуться і поведуть вас
Середа, 4 березня 2015 року, 22:12
Моя дорога, улюблена дочко, Мій Голос пригнічений духом темряви в той час, коли
людство потребує Мене найбільше.
Йде запекла духовна битва, яка ведеться Моїм Царством проти сил лукавого. Тим не
менш, багато людей не звертають уваги на цю битву, тому що злий дух поширює нове
хибне вчення, яке, на перший погляд, буде виглядати популярним, бажаним,
довгожданим та схваленим тими, хто стверджує, що проповідує Моє Слово, яке
насправді не Моє.
Лукавий - обережний, хитрий та підступний, і тому, коли його агенти представлять вам
нову подачу Мого Вчення, ви можете бути впевненими, що воно буде подане у
чудовій обгортці, щоб виглядати правильним. Міць Моїх ворогів придушує Віру Мого
народу, і він не бачить того, що йому подають.
Плутанина приходить не від Мене. Моє Слово - ясне, Моє Вчення - безконечне.
Людство прийняло гуманізм та атеїзм як заміну для Мене. Мене відкинули, а Моє
Слово приймається тільки частково, в той час як інші його частини перекручені, щоб
задовольнити потреби грішників, які хочуть виправдати свої беззаконня. Вони можуть
виправдовувати єресь поміж собою, але Я бачу все і Я буду судити Християн за те, що
вони відкидають Моє Слово, і за дії проти Мене, які вони схвалюють.

Християни будуть скоро у світі піддані остракізму і будуть переживати великі труднощі
через ненависть, яка існує в світі до Мене. Мене зневажають ті, хто колись знав Мене,
але хто тепер Мене відкинув. Мене ледь терплять ті, хто знає, Хто Я Є, але хто відміняє
частину Мого Вчення, тому що Істина незручна для них.
Мене цуралося багато людей під час Мого Перебування на землі, а особливо ті горді
душі, які пасли Моє Стадо в храмах. Вони проповідували Слово Боже, але не хотіли
чути Правду з Моїх Вуст, Вуст Справжнього Месії.
І зараз є невірні Мені священнослужителі, які не дотримуються Істини. Багато з них
більше не приймають Моє Святе Слово, яке, подібно до джерельної води, залишається
криштально чистим. Вони замулюють воду, яка виливається Святим Духом, і невинні
душі будуть її пити. Правда буде спотворена і багато людей будуть примушені
проковтнути вчення темряви, яке сяятиме яскраво, як сліпуча зірка. Це нове хибне
вчення не матиме нічого спільного зі Мною, і тільки ті, хто вірить у Святе Євангеліє і хто
відмовиться відступати від нього, знайдуть Вічне Життя.
Я прийшов, щоб принести вам Істину заради вашого спасіння, а ви розіп'яли Мене за
це. І все ж, через Мою Смерть на Хресті Я переміг смерть. Все, що Я зробив, було
зроблено для вас, і все, що стало результатом Моєї Перемоги над смертю, є вашим.
Життя тіла стає вашим, якщо ви вірите у Мене, і душа ваша буде жити вічно. Відкиньте
Мене перед Моїм Другим Пришестям - і ви не будете готовими прийняти Мене. Якщо
ви приймете брехню, хоча вже знаєте Істину Мого Слова, то ви впадете у відчай. І
тепер Я мушу бути розіп'ятий ще раз, і на цей раз це буде невеликою скорботою для
Мого Тіла — Моєї Церкви — бо ви покинете Мене перед тим, як Я прийду у Великий
День. Я буду забутий, а самозванця будуть обожнювати; поклонятися і вітати, як царя,
в той час як Я лежатиму в канаві і Мене топтатимуть.
Тільки завдяки Силі Святого Духа Мої вірні послідовники будуть здатні вистояти в цій
битві за душі, і Я даю вам зараз усяку Благодать, щоб відкрити вам очі до Істини і
захистити вас від обману.
Мої вірні священнослужителі, які залишаться відданими Моєму Слову, піднімуться і
поведуть вас Шляхом Істини. Ці Мої хоробрі священнослужителі отримають
надзвичайну Благодать, щоб допомогти Християнам ясно бачити різницю між
правильним і неправильним. Будьте мужніми усі ви і знайте, що ця Благодать в даний
час виливається на цих Моїх слуг, бо без їх проводу вам було би важко проголошувати
Істину.
Я люблю вас усіх. Я ніколи не покину вас. Я притягую вас до Себе і закликаю вас
молитись Молитвами Мого Хрестового Походу, щоб отримати Благословення, яке
необхідне для цієї дороги, що лежить перед Вами. Святий Дух на вас спочиває і ви
будете наповнені усяким можливим Даром, щоб підтримувати вашу відданість Мені.
Звертайтеся до Мене завжди за допомогою, щоб отримати мужність, силу і здатність
відноситися до ваших ворогів з любов'ю та співчуттям, які необхідні, якщо ви хочете

стати Моїми справжніми учнями. Любити Моїх ворогів, однак, не означає приймати
єресь. Я також прошу, щоб ви відмовилися від будь-якої ненависті в Моє Святе Ім'я.
Проголошуйте Моє Слово. Немає ніякої необхідності захищати його.
Люблячий вас Ісус Христос
Спаситель і Відкупитель всього Людства

Травень 2015
1335. Ніколи раніше, з часів Мого Розп'яття на хресті, християнство не піддавалося
такому переслідуванню.
Середовище, 06 травня 2015, 22: 31 ч.
Моя ніжно улюблена дочка, Мої Сльози, в цей час, течуть величезним зливним
потоком, оскільки Святе Боже Слово розривається на шматки.
Любов до Мене, Ісуса Христа, розсіялася, а дух Моєї Церкви спустошується так, що
скоро від Неї залишиться тільки пустеля. Моя Церква буде позбавлена життя, і тільки
істинний віруючий в Моїй Церкві дозволить постійно битися Серцю Моєї Любові, тоді
як усе інше, що оточує Його, висохне і кожен шматочок життя буде висмоктаний з
Нього.
Ніколи раніше, з часів Мого Розп'яття на хресті, не піддавалося християнство такому
переслідуванню із-за презирства до Слова Божого.
Все, що в Небесному Царстві Мого Отця вважається священним, знищується
людиною, серце якої більше не відчуває любові до свого Творця, Бога Всевишнього.
Ті, хто залишаються вірними Йому, і хто любить і поважає Його, відчуватимуть Його
Біль у своєму серці, як меч, який пронизує і заподіює жахливий біль, але який не
вбиває. Бо ті, хто відчуває справжню любов до Бога, будуть нездатні відокремитися
від Нього, тому що вони пов'язані з Ним пуповиною, яка не може бути роз'єднана.
Бог, через Його Милосердя, знищить своїх ворогів, які намагаються вкрасти душі тих,
імена яких містяться в Книзі Життя. Мій Час майже настав.
Ніколи не залишайте надію і не зневіряйтеся, коли ви бачите роботу Мого
супротивника і швидкість, з якою душі які ні про що не здогадуються, йдуть за його
хитрими злими шляхами. На першому місці, Я Бог Великого Терпіння і Моє Милосердя
удосталь виллється на людство посеред вогню Моєї Любові. Цей вогонь прищепить
відновлення віри в Мене у тих, хто відпав від Мене, і вони знищать сатану і кожного
демона і пропащого ангела, які тримають заручниками ті душі, які належать Мені, але
хто відокремився від Мене.

Мій Час настане, але не раніше того, як світ побачить знаки, передбачені в Книзі
Одкровення і в Книзі Істини. Не бійтеся Мене. Підготуйтеся до Мене. Відхиліть
неправдиві обіцянки, зроблені Моїми ворогами. Залишайтеся завжди вірними Моєму
Слову. У Моїх ворогів не буде місця в Моєму Царстві. Мої кохані віруючі, включаючи і
тих, хто звертається до Мене під час Попередження, ніколи не помре. Бо належить їм Нове Царство - Моє Царство - Те, обіцяне Мені, Месії, Царю назавжди - світ без кінця.
Це може бути часом безладу, розділення, печалі і туги по тих, хто представляє Мене на
цій землі, щоб оголошувати Істину. Але знайте наступне. Я - Істина. Істина ніколи не
помирає. Моє Царство вічне, і Ви, Мої улюблені діти, належите Мені. Прийдіть,
залишіться поблизу, зі Мною. Я приведу вас до вашого законного спадкоємства.
Довіряйте Мені. Слухайте Мене через Ці Послання - Книгу Істини. Це Дар Божий вам
для того, щоб ви ніколи не забували Мою Обітницю прийти знову, щоб судити
живих - тих, хто живе на цій землі, а також тих, хто помер в стані Моєї Благодаті.
Тепер Я показуватиму всілякі знаки у всьому світі. Ті, хто наділений Даром Святого
Духу, знатимуть, що вони були послані по наказу Мого улюбленого Отця.
Йдіть з миром. Слухайте Мене в цей час тільки через Ці Послання.
Я люблю Вас усіх ніжно, і Я затребував вас як Моїх. Не дозвольте нікому спробувати
вкрасти навіть одну єдину душу від Мене, бо він переноситиме вічні мука за свої дії.
Ваш Ісус

