
PRVO SPOROČILO OD DEVICE MARIJE 

Prejeto v ponedeljek, 8. novembra 2010 ob 15:30, po molitvi Roţnega Venca, ki ga je 

zmolila doma. 

(Napoved prerokb za prihodnost, ki jih bo prejela privatna glasnica, katera ni vedela, kaj naj 

pričakuje na tej točki.) 

Moj otrok, odgovorno delo imaš in ne smeš dovoliti, da te kdorkoli ustavi. Resnica mora iti 

ven. Izbrana si bila za to Delo. Moj otrok, ostani močna. Obrni se k Bogu, da bi te vodil in bi 

opravljala moje Delo. 

Vsi svetniki in svetnice delajo s teboj. Osebe* (poglej konec sporočila), ki si jih videla, so vse 

tukaj, da ti pomagajo širiti moja neskončna Sporočila, da bi jih slišal ves svet. Vodena si. Ne 

bo ti lahko, ampak rada vztrajaš. Vse kar se dogaja je bilo napovedano. Ti si orodje za 

posredovanje Boţje Besede vsem Njegovim otrokom. 

Nikoli ne pozabi, Bog ljubi vse svoje otroke, vključno tiste grešnike, ki so Ga uţalili. Roti za 

Usmiljenje za vsakega izmed vas. Sveta Druţina se bo ponovno zdruţila. (Pavza... na tej točki 

sem bila presenečena, zato sem vprašala Našo Gospo »Sem prav zapisala tale del?« Nežno se 

je nasmejala in nadaljevala...) 

Vzdigni svoje pero, tako je prav, in razširi Resnico preden bo prepozno. 

Ta Sporočila so Boţjega Izvora in morajo biti spoštovana. Zaupam ti, da zagotoviš, da bodo 

učinkovito dostavljena neverujočemu svetu. Najpomembnejše pa je, da ostaneš močna za 

mojega ljubljenega Sina. Vem, da trpiš za Njega, z Njim in po Njem. Razveseli se, kajti to je 

dobro. Blagoslovljena si, moj otrok, da si bila izbrana za to Delo. Ostani močna. 

Vsak dan moli k Bogu, da te vodi. S časom boš postala močnejša. Ne boj se. Jaz sem s teboj 

in s tvojo druţino vsak dan. Napolnjena si s Svetim Duhom, tako da lahko razkriješ Resnico o 

načrtu mojega Očeta na Zemlji. 

Moj otrok, odstrani svoje dvome. To Boţje Sporočilo ni privid. Svetopisemske prerokbe se 

bodo kmalu razpletle. 

Moli za vse Boţje otroke. Moj dragi ljubljeni Sin, vsak dan, tako zelo trpi. Mučen je s strani 

grehov človeštva. Njegovo trpljenje je doseglo najvišjo raven, katero ni izkusil odkar je umrl 

na Kriţu. 

Ti imaš potrebno moč in duha ter Boţji Blagoslov za opravljanje svojega Poslanstva. Tvoje 

očiščenje je končano. Pripravljena si na boj, ki te čaka. 

Pojdi zdaj, moj otrok. Obleci svoj oklep. Bodi pokončna  z visoko dvignjeno glavo in 

pomagaj v boju proti hudobcu. Če se boš od časa do časa počutila izolirano, ne obupaj. Vodijo 

te vsi angeli in svetniki na vsakem koraku tvoje poti – vključno s Papeţem Janezom Pavlom 

II. , Sveto Favstino Kowalsko in Svetim Joţefom. 



Hvala ti, moj otrok, za vero, ki si jo pokazala. Borka si in zelo ljubljena s strani Boga Očeta in 

mojega ljubljenega Sina. Ti si eno z Jezusom, tvoja roka pa je vodena s strani Svetega Duha. 

Pojdi zdaj, moj otrok, da bi opravljala Delo in uporabljala vsa orodja, ki so ti na voljo, v tem 

najpomembnejšem času v zgodovini človeštva. 

Bog te blagoslovi, moj otrok. 

Tvoja ljubeča Mati v Kristusu 

Marija, Kraljica Zemlje. 

 

*Osebe označujejo slike različnih svetnikov in svetnic, ki so se prikazale prerokinji v času 

privatnega prikazovanja, ampak ona ni vedela kdo so (do kasneje), za razliko tistih 

opredeljenih zgoraj - Papeţ Janez Pavel II. , Sveta Favstina, Sveti Joţef ter dve osebi, ki sta 

neopredeljeni. 

 

PRVO SPOROČILO PREJETO OD NAŠEGA ODREŠENIKA JEZUSA 

KRISTUSA 

 

Torek, 9. november 2010 ob 3:00  

 

Glej, prišel je čas, da poveš svetu, da bo Pravičnost doletela vse tiste, ki Me zavračajo. 

Moje Usmiljenje je neskončno do vseh tistih, ki sledijo Resnici mojega trpljenja na Kriţu. 

Radost mojim izvoljenih, ki zavračajo skušnjave s katerimi se soočajo vsak dan. Preostali, ki 

so obrnili svoj hrbet Mojim Naukom, so slepi za obljube, ki sem jih dal, ko sem umrl za 

njihove grehe na Kriţu. 

Sem v globokih bolečinah, počutim se osamljenega z zapuščenostjo, ki jo trpim zaradi Mojih 

ljubljenih grešnikov, za katere sem dal Svoje zemeljsko Ţivljenje. 

Zemlja je v temi v teh časih. Moji verni močno trpijo z Menoj, ko gledajo grešnike po vsem 

svetu, ki niso samo obrnili svoja hrbta Bogu, Mojemu Večnemu Očetu, ampak tudi Meni, ki 

sem pretrpel Veliko Ţrtev, da bi jih rešil večnega pogubljenja. 

Vznemirjen sem, jočem grenke solze razočaranja ter ţalosti, na način zaradi katerega 

sem bil ţe drugič zavrnjen. Pozivam vse Moje verne, da se zberejo skupaj v tem času ţalosti 

na svetu. Odstraniti morajo svojo ravnodušnost, in moliti ter se zdruţiti z Menoj. Pomagati 

morajo vsem tistim dušam, ki jih je ukradel hudobec. 

Še vedno je čas, da se grešniki pokesajo. Ni enostavnejšega načina. Iz srca se morajo kesati. 

Verniki, ne bojte se skupaj dvigniti vaše glasove in razglašati Ljubezen, ki jo imam do vseh. 

Kristjani, Muslimani, Hindujci, Judje in vse tiste vere, zavedene s strani zmotljivega 

človeškega uma – pozivam vas vse, še zadnjič, da odprete svoje oči za resnično Boţjo 



Besedo, za Boga, ki vam je poslal Besedo po prerokih. Resnica je bila napisana in 

dokumentirana v Sveti Besedi, Svetega Pisma, katero noben človek ne more spemeniti ali 

oviti s svojo interpretacijo. Samo en Bog obstaja, zato odloţite svoja oroţja, odprite svoje 

oči in Mi sledite v Večno Ţivljenje. 

Ljubim vas vse, tako zelo, da sem dal Svoje Ţivljenje za vas. Ste pozabili na to? Po Mojem 

Boţjem Usmiljenju vas rotim, še zadnjič , da se vrnete k Meni. Po Mojem Usmiljenju 

prihajam na Zemljo, da bi vam poskušal pomagati, da se zazrete v vaša srca in poiščete 

Resnico. Ne dovolite, da vas zavajevalec uniči. Iščite Resnico. Ljubezen – čista ljubezen – je 

pot v Kraljestvo Mojega Očeta. 

Prosim, zapomnite si Moje Boţje Usmiljenje. Ljubim prav vsakega izmed vas. Molite zdaj za 

odpuščanje. Iztegnite roke in mi dovolite, da vas vodim v Kraljestvo Mojega Očeta. Vračam 

se na Zemljo, kot je bilo napovedano. Ta čas se pribliţuje tako hitro, da mnogi ne bodo 

pripravljeni. Toliko jih bo šokiranih in nepripravljenih, da ne bodo verjeli, da se to dogaja. Ni 

več veliko časa za moje preroke, da pomagajo pripraviti človeštvo za ta Velik Dogodek. 

Verniki, vse vas kličem, da upoštevate Moje Opozorilo. Razširite Resnico. Pozivajte ljudi, naj 

zaprosijo za Moje Usmiljenje. Prizadeval si bom, da rešim prav vsako dušo, ki se spokori, vse 

do zadnjega njenega diha. 

Ne morem, in ne bom posegel v svobodno voljo posameznika. Prosim vas, poslušajte in 

prisluhnite Mojim Besedam. Ljubim vas vse. Prosim vas, da molite za spreobrnjenje, pred 

poslednjimi časi, ki so skoraj pred vrati. Nimam ţelje, da prestrašim Svoje verne. Zdaj vas 

vse prosim, da rešujete duše. Vse ljudi morate spomniti na nujnost, da odstranijo vsakršne 

ţelje in misli o posvetnih rečeh. Namesto tega, iščite kreposti preproste poniţnosti, brez 

slehernega ega in malikovanja. 

Običajni, preprosti ljudje bodo morali prevzeti vodilno vlogo pri širjenju Resnice o Mojem 

Drugem Prihodu. 

Zaradi hitro razvijajoče duhovne teme, ki jo širi ateizem in val sataničnega čaščenja v 

ţalostnem in nehvaleţnem svetu danes, so preproste duše, pravi verniki, tisti, ki bodo morali 

prevzeti to nalogo. 

Molite zdaj za odrešenje človeštva, medtem ko svet vstopa v Veliko Stisko, ki je bila 

napovedana v Svetem Pismu. Od svobodne volje človeštva bo odvisno, ali bodo pripravljeni 

prositi za odpuščanje svojih grehov ali ne. Nikoli se ne smejo bati. Moja Ljubezen je vedno 

Usmiljena. 

Vaš Odrešenik  

Jezus Kristus 

 

 

 



ČLOVEŠTVO SE SOOČA S POSLEDNJIM OČIŠČENJEM 

Četrtek, 11. november 2010 ob 00.20  

Da, moja ljubljena hči, to sem Jaz. Ti in Jaz bova delala drug ob drugemu tako, da bova 

pripravljala svet na čase, s katerimi se bo soočilo človeštvo, medtem ko se Zemlja sooča s 

poslednjim očiščenjem. 

 

Pomembno je, da se to očiščenje zgodi, kajti brez očiščenja ne more biti večnega ţivljenja za 

Moje otroke. Prišle bodo stiske, ki bodo doletele vse Moje otroke, še posebej Moje verne, 

kajti to je del bitke, v kateri se je potrebno bojevati za pridobitev duš.  

 

Pomiri se. Naj tvoje srce začuti Mojo ljubezen, Moja hči. Sprejmi jo, to je dar od Mene. 

Mogoče si presenečena, ampak Jaz sem tvoja druţina. Tvoj dom je z Menoj v Mojem 

Kraljestvu. Zdaj imaš delo, ki ga moraš izpolniti. Drţi Mojo Roko in vodil bom tvoje misli, da 

boš Moje otroke privedla nazaj v Moje Presveto Srce. Spočij si zdaj, Moj otrok. 

 

 

Tvoj ljubeči Kristus Jezus. Tvoj ljubeči Odrešenik.  

 

 

DRUGO SPOROČILO DEVICE MARIJE 

Četrtek, 11. november 2010 ob 12:20  

 

Ti, moj močni Boţji otrok, si zelo posebna. Vedno bom sodelovala s teboj, kajti tukaj na 

Zemlji si videla obe plati ţivljenja. Ti, moj otrok, moraš doumeti kaj je pomen Boţjega dela. 

Bodi blagoslovljena moja ljubljena, in hvala ti. 

 

Da, moj dragi otrok, prejela si milosti, da bi opravljala svoje Delo. V trenutku, ko je Sveti 

Duh vstopil v tvojo dušo, si bila pripravljena, da bi opravljala svoje Delo. 

 

Moja brezpogojna ljubezen do tebe, te bo z vsakim dnevom naredila močnejšo. Prosim, ne 

skrbi, kajti to je negativno čustvo in te bo samo zadrţevalo. Vsak dan moli k meni, tvoji 

Večni Materi. Nikoli te ne bom zapustila ali pustila samo s tvojim Delom. Tebi, moj dragi 

otrok, je bil podarjen zelo poseben Dar in zdaj ga moraš uporabiti na način, za katerega samo 

ti veš kako. Da, moj otrok, razumem, da je to zate zelo zastrašujoče v tem času. Vedno bodi 

prepričana, da sem s teboj na vsakem koraku tvojega potovanja. Mir s teboj. 

 

Vedno bom prebivala v tvojem srcu. Bodi blagoslovljena, moj otrok in hvala ti, ker si se 

odzvala mojemu klicu. 

 

Mati Miru in Upanja 

 
 

 

 



 

GREHI PRIZADEJAJO BOLEČINE MOJEMU PRESVETEMU SRCU 

Petek, 12. november 2010 ob 3:00 

Napiši to, Moja hči. Čas teče. Ne prezri moje prošnje in objavi Moje Opozorilo za človeštvo. 

Zdaj je čas za kesanje. Moji otroci morajo slišati Moje Opozorilo. Moja hči, najprej pridi v 

stik s Krščanskimi skupinami in jim posreduj Moje prošnje. 

Ostani močna. Izbral sem te za to Delo, zato da bi Mojim prošnjam za odrešenje hitro 

prisluhnili. Napiši Knjigo in širi Moja Sporočila z uporabo sodobnih komunikacij kot so 

internet in mediji. Moja prošnja je nujna, drţal te bom za roko, zato da boš razumela 

Sporočilo. 

Močnejša si kot si misliš. Večkrat, vsak dan, moli k Meni – Moj Roţni Venec Boţjega 

Usmiljenja. Ne boj se. Zakaj si tako prestrašena? Večno ţivljenje, ko se bodo Nebesa in 

Zemlja zdruţili v eno, mora biti sprejeto z veseljem. To je to, h čemur je človek strmel ţe od 

začetka časov. Ne bodi zavedena zaradi privlačnosti, ki jih ponuja Zemlja. Razblinjajo se v 

nepomembnosti v primerjavi s sijajem Kraljestva Mojega Očeta. Poslana ti bo podpora, takoj 

ko se bodo tvoji načrti začeli razpletati. 

Teh nekaj zadnjih dni je bilo zelo napornih zate, a si vendar, kljub temu, v svojem srcu 

sprejela to, kar zahtevam od tebe. Teţko je in mogoče malo zastrašujoče zate, da sprejmeš vse 

to vase, ampak je pomembno, da zaupaš Vame. 

Drţi Me v svojem srcu in se opri Name. Predaj vse dvome, ki jih imaš in tvoja naloga bo 

postala laţja. Ljudi moraš spomniti na Moje obljube, sklicuj pa se na Mojo zapisano Besedo. 

Opri se na Sveto Pismo, da ti bo postalo jasno. Naj te ne bo nikoli strah opominjati ljudi kako 

njihovi grehi lomijo Moje Presveto Srce in prebadajo Dušo Mojega Večnega Očeta. 

Mi, Moja Mati in vsi svetniki in svetnice, te bomo drţali za roko in ti dajali moči. Dani ti 

bodo praktični napotki, vrata pa se bodo odpirala, da boš lahko opravljala svoje Delo. 

Varuj se tistih, ki ti polagajo ovire, da bi te ovirali v širjenju Sporočil. Moli za njih in nadaljuj 

z delom. Vem, da si utrujena, ampak Mojim prošnjam se moraš hitro odzvati. 

Zdaj je čas za počitek, Moj otrok. Dobro se odzivaš; z vero in pogumom. Nikoli ne obupaj. 

Tvoj ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

 

 



TA KNJIGA BO SPREMENILA IN REŠILA DUŠE 

Petek, 12. november 2010 ob 15:00  

Pojdi in naredi vse kar je potrebno storiti, da bi vsi ljudje videli in slišali Moja Boţja 

Sporočila. 

Zaupam ti, draga hči, da uporabiš kakršnakoli sredstva, ki čutiš, da bodo zagotovila, da si 

ljudje preberejo Sporočila. Vso svojo moč potrebuješ za pisanje Knjige. Ta Knjiga* bo 

spremenila ţivljenja, rešila duše, kajti bila je napovedana. Da, ta Knjiga je bila prerokovana. 

Ti si pisarka. Jaz sem Avtor. 

Ne bodi presenečena ali preobremenjena, kajti to je zelo sveta naloga - izbrana si bila, da 

opravljaš to Delo z Menoj. Vzelo ti bo tri mesece. Ţelim si, da jo objaviš po vsem svetu. Mora 

biti velika, močna in iskana s strani milijonov ljudi, tako kot Sveto Pismo. 

Moja hči, to lahko objaviš pod imenom » v pogovoru s skritim prerokom«. Prav je, da storiš 

tako. Zakaj se bojiš, Moj otrok? Nebesa te vodijo. Ostati moraš močna. Zaupaj Vame. Predaj 

se. Drţal te bom za roko na vsakem koraku poti. S teboj bom govoril kasneje. 

Tvoj ljubeči Odrešenik  

Jezus Kristus 

 

*Knjiga, na katero se Jezus navezuje, je Prvi Del Sporočil, danih svetu februarja 2011.   

 

 

OPOZORILO O PEKLU IN OBLJUBA O RAJU  

Sobota, 13. november 2010 ob 3:00  

Moja ljubljena hči, prestala si strašno preganjanje, katero sem dopustil, da bi osvobodil tvojo 

dušo muke Pekla. Zdaj si svobodna, tvoj duh pa ti bo omogočal, da širiš Mojo Besedo, zato da 

bo lahko človeštvo rešeno trpljenja, ki ga čaka, v primeru če bi bili tako nespametni, da bi 

podlegli hudobcu. 

Ti, Moja hči, si bila poslana ţe od samega začetka. Ţe samo po nekaj dnevih.Ves čas te delam 

močnejšo, Kaj misliš, kakšna boš po tednu dni, po letu ali dvema? Borka, pogumna vse do 

konca boš z Menoj sodelovala, da bi očistila duše Mojih dragih ljubljenih otrok, do katerih 

imam globoko in nadvse ljubeče sočutje. Ljubezen teče po Mojih Ţilah kakor reka. Moje 

Sočutje nikoli ne usahne, čeprav se obračajo v drugo smer. 

Rešil jih bom muk Pekla.  

Povej jim, Moja hči, da jih bom rešil muk Pekla. Ţelim si, da se v svojem nesrečnem stanju 

zmedenosti obrnejo k Meni. Samo ena pot vodi k ljubezni in miru. Ta pot vodi v Moj Novi 

Raj, ko se bodo Nebesa in Zemlja zdruţili in postali eno. Ali ne vedo tega? Niso nikoli slišali 

Moje Obljube? Obljube o večnem ţivljenju, kjer bodo - vse človeštvo, ki se obrne k meni - 



dvignjeni s telesom, dušo in umom v Novo Zemljo in Nova Nebesa, ki se bosta ponovno 

zdruţili v Raju, ki je bil ţe tako dolgo obljubljen otrokom Mojega Očeta. 

Verujte. Rotim vas. Pomislite. Če še nikoli niste bili izpostavljeni Svetemu Pismu, potem si 

zastavite to preprosto vprašanje: Če čutite ljubezen v svojih srcih, od kod mislite da to 

prihaja? Ali je ljubezen tista, zaradi katere čutite neţnost, poniţnost, hrepenenje in svobodo, 

brez ega? Če je temu tako, je to ljubezen, ki jo obljubljam vsem Mojim otrokom, ki se obrnejo 

nazaj k Meni. 

Kako vas posvetne ambicije pustijo prazne 

Teţko je, vem, dragi otroci, da bi verjeli v drugačen svet, za razliko od tega v katerem ţivite. 

Zapomnite si, da je ta svet ustvaril Bog, Večni Oče, nato pa ga je s svojimi dejanji onesnaţil 

zavajalec. On, satan, je neverjetno zvit. Vi, Moji otroci, morate zagotovo vedeti, da vas 

posvetne ambicije, ki vas nenasitijo, ne morejo izpolniti? V sebi čutite praznino, ki jo ne 

morete razloţiti ali razumeti. Ali ni tako? In potem si prizadevate za več in še več. A vendar, 

še vedno niste potešeni, ko ste prepričani, da bi morali biti. Zakaj je temu tako? Ste se zazrli v 

svoja srca in se vprašali; zakaj? Zakaj? Odgovor je zelo preprost. 

 

Bog je ustvaril človeštvo. Človeštvo je zavedel satan. satan obstaja v tem čudovitem svetu, ki 

ga je Moj Večni Oče ustvaril iz Čiste Ljubezni. Na ţalost bo on, satan, obstajal do Mojega 

Drugega Prihoda. Nato pa bodo vse laţi in prevare, ki jih je manifestiral v mojih otrocih, 

razkrite. Do takrat bo prepozno za mnogo Mojih otrok, vključno s tistimi, ki so negotovi ali 

neodločni, da bi verjeli v Boţje veličastno Stvarstvo, v Kraljestvo Mojega Očeta. 

Ne zavračajte Me 

Poslušajte! Jaz, Jezus Kristus, Odrešenik, sem bil poslan, da bi vam dal še eno moţnost, da bi 

vstopili v Kraljestvo Mojega Očeta. Poslušajte zdaj Mojo obljubo. Poslušajte Moj Glas, 

poslan z Boţjo milostjo, po Mojih glasnikih in prerokih v današnjem svetu in doumite, da so 

vsi Moji otroci enakovredni v Očeh Mojega Očeta. 

 

Tisti, ki Mu sledijo so blagoslovljeni, ampak trpijo muke za duše, ki ne verjamejo in ne ţelijo 

poslušati. Bog je ustvaril svet. Ni se pojavil iz ničesar. Človek ni izumil in niti ne bi mogel 

izumiti takšnega Čudeţa, ki ga znanost nikoli ne bo mogla razloţiti. Nadnaraven svet nikoli 

ne more biti resnično razumljen, dokler se vsi Boţji otroci ne predajo v mislih, telesu in duši, 

Čisti Ljubezni, ki jo Jaz ponujam. 

Prosim, rotim vas, ne zavrnite svojega Stvarnika. Prosim ne poslušajte prevar in laţi, katere 

vam govori zavajalec, po prostozidarjih, Iluminatih, laţnih prerokih in bizarnih in popolnoma 

zlih kultih, ki so se razvili po človekovi naivnosti. 

satan je resničen 

Človeštvo je šibko. Tudi najbolj sveti verniki postanejo ţrtve stalnih skušnjav hudobca. 

Problem je v tem, da tisti, ki iščejo uţitke, ne verjamejo da on obstaja. Ostali vedo, da je 

resničen in da obstaja. To so tisti, ki Mi povzročajo največ srčnih bolečin. 

 

Rane se spet odpirajo in gnijejo 



Trpim do takšne mere, da se Rane, ki so mi bile zadane v času Mojega strašnega Kriţanja, 

katerega sem pretrpel, spet odpirajo in gnijejo, kar Me pusti v izredno boleči agoniji Telesa, 

Duše in Boţanstva. Kljub temu, vas ne bom nikoli prenehal ljubiti. 

 

Kličem vas iz Nebes in v Imenu Mojega Večnega Očeta, ki je ustvaril vsakega izmed vas iz 

Čiste Ljubezni, da ostanete neomajni. Zavrnite satana. Verjemite, da obstaja. Sprejmite, da 

obstaja. Odprite oči. Ali ne vidite razdejanja, ki vam ga povzroča v ţivljenju? Ali ste slepi? 

Sporočilo bogatim 

Bogatim porečem, zaustavite se, pomislite za samo en trenutek in vprašajte Boga. Ali je vaša 

vloga, da bi ţiveli po Boţjih Zapovedih, prijetna za vas? Ali se vam zdi prav? Ali ste Me 

zavrnili na račun posvetnega bogastva? To isto bogastvo in uţitki vam bodo pustili prazno 

srce. V svojem srcu boste čutili, da nekaj ni v redu. Kljub temu pa boste še vedno imeli ţejo 

po več praznih, a vendar vznemirljivih obljubah, ki vam jih daje zavajalec v zameno za vašo 

dušo. 

 

 

Sporočilo tistim, ki sledijo Iluminatom 

Rotim vas vse, še posebno Moje otroke, ki so bili potegnjeni v Iluminate in ostale tovrstne 

zlobne stvari. Ko ste enkrat tam, ste obsojeni na večno pogubljenje. Ali ne razumete, da to kar 

vam je bilo obljubljeno v zameno za vašo dušo, je laţ? Zavajujoča in zastrašujoča laţ. Nikoli 

ne boste prejeli obljubljenih darov od tega zlobnega glasnika iz globin Pekla. Kot vaš 

Odrešenik na Kriţu, sem dal Svoje ţivljenje, da bi vas rešil. Prosim, naj vas zdaj ne izgubim. 

Ljubim vas, Moji otroci. Jočem se in vas še zadnjič rotim, da Me ne zavrnete v zameno za 

hudobca. 

 

Odpustil bom vsem, ki se spovejo 

Ne morem posegati v vašo svobodno voljo, ker je to eden izmed Darov, ki vam je bil dan, ko 

ste bili rojeni v Boţji Luči. Prišel bom, kot je v Svetem Pismu napovedano, zelo kmalu – prej 

kakor lahko kdorkoli doume. Svet bo potonil v temo in obup. Vendar pa bom odpustil vsem,  

in vsakemu izmed mojih otrok, ko jim bodo pokazani njihovi grehi, ne glede na to kako 

ţaljivi so – takoj v trenutku pri spovedi.  

Z dušo in telesom bodo vstopili v Raj, ko bodo Nebesa in Zemlja postala eno, kjer boste vsi, 

vso večnost, ţiveli z vašimi druţinami na veke vekov. 

Obljube, ki jih ponuja Raj 

Nobene bolezni, telesne propadljivosti, nobenega greha – samo ljubezen. To je obljuba 

Mojega Raja. Nihče ne bo ţelel imeti ničesar več. Vsi bodo ţiveli v harmoniji, radosti in 

ljubezni. 

 

Realnost Pekla 

Ne zavračajte tega ţivljenja v zameno za ţivljenje, ki vam ga je obljubil satan! On vam laţe. 

Če boste hodili po tej poti, kjer ni Boga ali Mene, Jezusa Kristusa, vašega Odrešenika, potem 

ste na poti večnega pogubljenja. Kričali boste od groze ko boste spoznali napako, ki ste jo 



storili. Takrat boste rotili za Usmiljenje, udarjali po obrazu, trgali lase, ampak, zato ker imate 

svobodno voljo, ki je Dar Mojega Očeta, vam le-ta ne more biti odvzet. Ko boste izbrali to 

napačno pot, boste trpeli pugubljenje in vso večnost goreli v Peklu. Pekel je zelo resničen.  

Največje pogubljenje je, ko veste, da ne boste nikoli videli Boţje Obličje 

Največje pogubljenje je, ko boste končno spoznali, da Bog obstaja. Da Jaz, vaš Odrešenik 

Jezus Kristus, dejansko obstajam - na tej stopnji pa ne bo več moţnosti, da se rešite. 

Vaša druţina vas bo lahko gledala z druge strani. Ko se bo to zgodilo in ko boste spoznali 

grozno resnico, bo prepozno. Zapomnite si te Besede.  

 

Največje pogubljenje je, ko veste da ne boste nikoli videli Boţje Obličje. To bo največja 

muka, ki bo ostala z vami vso večnost v peklenskem ognju, kjer je bolečina konstantna in 

neizprosna. Namesto, da bi uţivali Raj, ki vam je bil obljubljen, boste zaradi laţi zavajalca 

končali v strašnih hodnikih Pekla. To je zelo resnično in pomeni trpljenje za vso večnost. 

Prosim vse tiste, ki ne verjamete, da Jaz komuniciram s človeštvom, molite k Mojemu 

Presvetemu Srcu. Molite Moj Roţni Venec Boţjega Usmiljenja vsak dan ob 15.00 uri. Na 

vašo prošnjo bom odgovoril z Ljubeznijo, ki jo boste takoj začutili. Drţite Mojo Roko, otroci. 

Ne izpustite je. Vse vas tako zelo ljubim, da sem dal Svoje Ţivljenje za vsakega od vas, zato 

da bi bili rešeni. 

Tokrat prihajam Sodit. Ne glede na to kako močno vas ljubim, ne morem posegati v Dar 

svobodne volje, ki vam je bil dan s strani Mojega ljubljenega Očeta. Upam, da boste Mojim 

sedanjim glasnikom  in prerokom končno prisluhnili. Zapomnite si, Resnica je pot do večnega 

odrešenja in novega začetka, ko se bo Raj vrnil na Zemljo. 

satanove laţi 

Laţi, ne glede na to kako zapeljive, so prav to; Laţi, zasnovane, da bi ukradli ljubljene duše, 

ki jih ne more prepustiti Moj Oče, Stvarnik in Ustvarjalec Zemlje. 

 

Vaš Boţanski Odrešenik  

Jezus Kristus 

 

ZNAMENJA ČASOV – A SLAVA SE BO VRNILA NA ZEMLJO 

Nedelja, 14. november 2010 ob 23:00  

Moja draga hči, ne počuti se krivo za dvome, ki si jih čutila danes. To je naravno. Tvoje 

razumevanje duhovnih zadev ni tako močno, kot bi moralo biti, vendar je to v redu. 

Vodil te bom in s časom boš razumela namen svojega Poslanstva. Potrebujem te, da bi bila 

močna pri svojem Delu in poslušna do Mene. To je teţko delo, ki te bo čustveno izčrpalo.  

Pošiljam ti duhovnega voditelja, ki ti bo pomagal pri soočanju z obseţno nalogo, ki mora biti 

izpolnjena. Brez tega Dela, bi bilo še več duš privedenih k hudobcu. Moja hči, poklicana  si 

bila k temu Delu, ţe preden sem te poslal, da ga opraviš. 



Jaz vodim tvojega duhovnega voditelja. On bo spoznal Resnico, ko boš spregovorila. Do 

sedaj, v zadnjih dveh dneh, si videla samo nekaj grehov človeštva, na način, ki ti ni bil mogoč 

vse do zdaj. Si videla razliko? Si se počutila čudno, ko si gledala Moje otroke? Videla si jih v 

drugačni luči, ali ne? To je Moč Svetega Duha, s katerim sem te blagoslovil. 

Ljubezen, ki si jo čutila v svojem srcu do Mojih otrok in duhovnika, ki si ga videla pri Maši 

danes, je tudi Dar, ki sem ti ga dal z Močjo Svetega Duha. Videla, čutila in slišala boš grehe 

človeštva zdaj do te mere, da boš čutila bolečino, ki jo Jaz čutim. Videla boš tudi Ljubezen, ki 

jo imam do Mojih otrok, skozi tvoje oči, ki odsevajo Moje Srce. 

Ne boj se teh Darov, Moj otrok. Ne počuti se, da ne zmoreš opravljati te naloge, zakaj moč, ki 

ti bo dana po Mojih milostih, te bo naredila zelo močno. Nikoli se ne boš ozirala nazaj, niti si 

ne boš ţelela. 

Sedaj se počutiš šibko. To je občutek Moje Boţanske Moči, ki teče skozi tvoje telo. Toploto, 

ki jo čutiš je Ljubezen, ki jo imam do tebe. Ne joči, Moj otrok. Do sedaj si bila izredno močna 

in si vedno vse sprejela, kljub temu, da je samo nekaj dni preteklo odkar sem prvič 

spregovoril s tabo. Ne, Moj otrok, ne domišljaš si tega. Še kar dvomiš v sebe in v svoje 

bliţnje. 

Tisti, ki prodajajo svoje duše satanu 

Zdaj zapiši tole. Svet je obteţen s teţo teme in zla, ki ju povzroča hudobec, ki še naprej 

zapeljuje Moje ljubljene otroke. Bili so zapeljani do tolikšne mere, da se mnogi od njih 

obnašajo kot ţivali, tudi pred ljudmi. Koliko ubogih duš, ki jih napolnjuje poţelenje, pohlep 

in nečimrnost, se povišuje nad tiste z vero, v tako ubogem, pomilovanja vrednem stanju? Oni, 

v njihovi nečimrnosti, verjamejo, da imajo resnično moč. Moč, ki jo jim je obljubil satan. 

Mnogo izmed teh otrok se je odločilo prodati svoje duše, s tem dejstvom pa se ponosno 

hvalijo. 

 

Veliko Mojih otrok privlači blišč in bogastvo njegovih obljub, da lahko vidi ves svet. Ne, ne 

sramujejo se, da bi se hvalili z dejstvom, da pripadajo njemu. Obljube, ki jih je dal, niso samo 

laţi, ampak so bile dane iz čistega sovraštva. Satan sovraţi človeštvo. 

On se laţe Mojim otrokom in jim govori, da jim lahko podeli karkoli, ampak na ţalost, je to 

laţ. Tisti, ki sledijo njemu in njegovim praznim obljubam, ne bodo in ne morejo biti rešeni. 

Molite, molite, molite za Moje Otroke. Moja hči, vem da si utrujena, ampak prisluhni temu: 

verniki, ki so mlačni in ki niso neposredno povezani s hudobcem – tudi ti morajo biti 

previdni. Oni, vključno z Mojimi vernimi in nekaterimi Mojimi svetimi sluţabniki, škofi in 

kardinali se posmehujejo veri Mojih otrok. Njihova duhovnost je bila izgubljena zaradi 

pohlepa v nekaterih delih Cerkve, kjer zlato in bogastvo zakriva Boţje Darove, ki so jim bili 

dani kot Boţjim učencem. 

Cerkev je izgubila svojo pravo smer in tone v temo. To, Moj otrok, je bilo napovedano in je 

znamenje poslednjih časov. To je čas, ko se bo pojavil zadnji papeţ, svet pa bo izgubljen pod 

zgrešenim vodstvom laţnega preroka. 



Dana ti bodo razodetja, ki bodo razkrila dogodke pred Mojim Drugim Prihodom, Moj otrok, 

zato da bodo prisluhnili tvojim besedam, z namenom, da bi se duše pripravile pred Velikim 

Opozorilom. Ne vznemirjaj se. Ţivljenje se bo nadaljevalo. Slava se bo vrnila na Zemljo. 

Moji otroci bodo rešeni iz krempljev hudobca, ki bo uničen. Pomembno je, da po svojih 

prevarah ne vzame Moje otroke z njim v globine Pekla. 

Moja Beseda mora biti močna. Moji otroci morajo prisluhniti. To Opozorilo jim dajem iz 

Čiste Ljubezni, kajti prihajam kot Sodnik in ne kot Odrešenik. Po molitvah Moje ljubljene 

Matere in Mojih vernih po vsem svetu, je bil čas za Sodbo v preteklosti prestavljen. Tokrat ne 

bo. 

Nihče ne bo vedel datuma Drugega Prihoda.  

Ta datum ti ne bo razkrit, tudi Mojim otrokom ne. To se ne more razkriti. Zato je pomembno, 

da so vsi Moji otroci pripravljeni. Tisti, ki se ne bodo pripravili, ne bodo mogli trditi, da jim 

ni bila dana Resnica. Ko se bo zgodilo Opozorilo, bodo spoznali Resnico. Da, če se bodo 

spovedali in priznali svoje grehe, bodo prejeli Moj blagoslov. Če pa ne, bodo vrţeni v Pekel. 

Moje Usmiljenje se bo izteklo do takrat. 

 

Pojdi zdaj, Moj otrok. Pripravi svet, da bo prisluhnil Besedi. Povej Mojim otrokom, 

vernikom, naj se ne bojijo. Povej jim naj molijo za nevernike. Potem povej nevernikom naj 

pridejo nazaj k Meni. Naredi vse kar je mogoče in jih spodbujaj naj odprejo svoja srca. 

Vaš Odrešenik, Jezus Kristus, ki prihaja sodit ţive in mrtve 

 

DRUGI PRIHOD  

Ponedeljek, 15. november 2010 ob 15:00 

Hvala ti, Moja hči, da vztrajaš v Moji Resnici in razumeš, da je Moja komunikacija s teboj 

zelo resnična. V svojem telesu boš čutila Mojega Duha, ko bom prišel, da bi ti razkril Moja 

Boţanska Sporočila, potrebna, da jih človeštvo razume v teh časih. Otrokom Mojega Očeta 

prinašam Sporočilo Čiste Ljubezni in Strasti. Ta Sporočila pojasnjujejo vsem Boţjim 

vernikom najprej pomembnost pasti na kolena in razumeti Resnico, ki je zapisana v Knjigi 

Razodetja. 

 

Čas je prišel za Moj Drugi Prihod. Znamenja se ţe razkrivajo tistim, ki poznajo prerokbe 

napovedane tako dolgo nazaj. Poglejte, kaj vidite zdaj? Znamenja so zdaj vidna. Človek se ne 

zaveda strašnega upada morale, kateremu je izpostavljen. Zlobna laţ, sprejeta s strani nič 

hudega slutečih vlad, se skriva, neopaţena v preobleki odrešenja. 

 

Poslušajte me zdaj, Moji otroci. Antikrist je pripravljen priti na plano. Bodite budni, 

odprite oči in srca Resnici ali pa boste propadli. Ne bojte se, Moji ljubljeni verni, zakaj vi 

boste vodili Mojo čredo v Sveto Čaščenje Mojega Večnega Očeta. V času temnih dni, ki 

prihajajo bo za vernike dovolj Hrane Ţivljenja. Ostanite skupaj. Ljubite drug drugega. Dajajte 



drug drugemu moč, tako da se lahko zdruţijo vse rase, veroizpovedi in vernike in jih vodite v 

Kraljestvo Mojega Očeta. 

 

Vaša naloga bo, da izkaţete Boţjo Ljubezen, Dobroto, Ljubezen, Upanje in Resnico večnega 

ţivljenja, ki čaka vse človeštvo. Po skupni molitvi, ko boste odstranili svojo zunanjo steno 

ponosa in srameţljivosti, boste postali močna sila. Skupaj boste močni. Vaša vera Vame, 

vašega Boţanskega Odrešenika, bo pomagala spreobrniti nevernike. Ti ljudje, mnogi izmed 

njih - ne po lastni krivdi - se ne zavedajo Moje ljubezni.  Oni lahko čutijo ljubezen drug do 

drugega, toda ne razumejo od kod ta ljubezen prihaja. Vodite jih, Moji Boţji otroci, proti 

Luči. 

 

Jaz sem Kruh in Jaz sem Luč. Moja Luč vas bo vse varovala. Toda, pozivam vas, da ste 

velikodušni v srcu in duši in mislite na tiste uboge duše, ki potrebujejo vodstvo. To morate 

storiti po vašem zgledu in pokazati tem dušam kako se naj zbliţajo z Menoj. Spudbujajte jih 

neţno, vendar odločno. Pomembno je, da jih zbudite iz njihovega spanca nevednosti, preden 

bo prepozno. 

 

Moji otroci ali ne razumete Naukov v Knjigi Mojega Očeta? Knjiga, ki razodeva znamenja 

Mojega ponovnega prihoda na Zemljo mora biti preučena in sprejeta kot Resnica. Bog, Moj 

Večni Oče, po prerokih ne laţe. On ne daje kontraindikcij. Zdaj se morate pripraviti. Zdaj se 

vam razodevajo nebeška znamenja, ki so bila napovedana. 

 

Vi in vaša druţina boste v hipu zdvignjeni z Menoj 

Prosim, prosim molite za vodstvo. Verniki, pripravite se zdaj in se borite v Mojem Imenu ter 

se uprite antikristu. Ljudje se vam bodo smejali, ko jih boste opomnili na prerokbe vsebovane 

v Knjigi Razodetja. S kislim zadovoljstvom boste obtoţeni in zmerjani zaradi vaših pogledov 

in skrbi. Ignorirajte to, kajti vi imate dolţnost do Mene. Molite, molite zdaj in spodbujajte 

nevernike, da bi sprejeli Moje Nauke. Ne bodite prestrašeni. Mnogim izmed vas, ki ste 

prestrašeni zaradi prihodnosti in vaših druţin, ţelim povedati sledeče; ko bo prišel čas, boste 

vi in vaše druţine, v trenutku, zdvignjene z Menoj, v Nebesa. Nato boste prejeli Dar večnega 

ţivljenja, ko bodo Nebesa in Zemlja postale eno. To je tisto, kar je mišljeno kot Novi Raj. To 

bo čas velike slave, ljubezni in popolnosti za vse Moje verne. 

 

Ostanite močni. Zdaj morate prestati kratko obdobje muk, vendar vas bo vaša vera ohranjala 

močne. Zapomnite si; vse vas ljubim. Vračajte Mi nazaj svojo ljubezen in Mi pomagajte rešiti 

čim več duš, kolikor je le mogoče. Vi ste Moja močna vojska. Čas je prišel, da se pripravite za 

boj. Vse vas bom vodil v Kraljestvo Mojega Očeta. 

 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

GLOBALNA MOČ, ANTIKRIST IN ŢIG ZVERI  



Ponedeljek, 15. November 2010 ob 11:00  

Začela si se zavedati Resnice in sprejemati Moje Sporočilo za to, kar je. Zapiši to, Moja hči; 

hitrost s katero se prerokbe odvijajo, postajajo očitne in vidne vsem. Bodi pozorna na 

spremembe, ki bodo razvidne v Moji Cerkvi, kot eno izmed prvih znamenj. To bo čas, ko bo 

zavajalec zavedel Moje učence na stranpota. 

Drugo znamenje bo vidno na način, da mnogi izmed vas ne boste imeli več kontrole nad vašo 

lastno drţavo. To vključuje vso kontrolo materialnih stvari in vojske. Moji otroci, njihovi 

voditelji in vsi tisti, ki imajo odgovornost da skrbijo za svoje ljudstvo, bodo izgubili vso 

kontrolo. Ti bodo kot čoln brez krmila. Ta čoln, ki ga bodo usmerjali, bo brez cilja in se bodo 

izgubili. 

Moji otroci, zdaj morate močno moliti, da omilite oprijem, ki ga bodo te zlobne skupine ljudi 

izvrševale nad vami. Oni niso iz Boţjega Kraljestva. Po njihovi zunanjosti, ki je zvita prevara 

pa ne boste spoznali, da je to močna sila, ki je pazljiva, da se ne razkrije. 

Vi, Moji otroci, ne boste nič pametnejši. Mislili boste, da ţivite v hudih časih, vendar ta 

prevara je zasnovana, da boste mislili tako. Vstanite zdaj, Moji otroci. 

Ţig zveri 

Ne sprejmite ţiga. Če vas bo več, ki ne boste sprejeli ţiga, boste močnejši v številkah. Ta ţig 

– ţig zveri, bo vaš propad. Ta ţig ni to, za kar se predstavlja. S sprejemom ţiga, se boste 

začeli čedalje bolj oddaljevati od Mene. 

 

Pazite se načrta, ki ga izvršuje zavajalec, da bi odstranil vsa znamenja Mojega Večnega Očeta 

in Nauke Svetega Pisma iz vašega ţivljenja. To boste videli v šolah, gimnazijah, bolnišnicah 

in v ustavah vaših drţav. Največja gnusoba, ki Mi povzroča globoko bolečino, je odprava 

Naukov Svetega Pisma s strani tistih, ki častijo Mene, Njihovega Boţanskega Odrešenika. 

Zelo kmalu boste videli, da bo Moja Beseda in poučevanje Resnice ukinjeno in kaznivo. 

Vi, Moji dragi ljubljeni otroci, boste v Mojem Imenu zelo trpeli. Te zle sile so odgovorne za 

to. Vodi jih satan. Našli jih boste povsod, še posebno pa v tistih voditeljih, ki imajo avtoriteto, 

od katerih ste odvisni za svoje preţivetje. Otroci, ne bojte se za sebe, raje se bojte za te uboge 

zavedene duše. Tako zelo so obsedeni od zavajalca, da se teţko ločijo od njega, tako močan je 

oprijem, s katerim jih on drţi. Tem ljudem ne gre zaupati. Bodite previdni, kako se 

pogovarjate z njimi. Drţali vas bodo z močnimi »kleščami«, ker bodo vse nadzorovali. Teţko 

se jim boste zoperstavili, kajti imeli bodo kontrolo tudi nad vašimi bankami, vašim 

premoţenjem, vašimi davki in hrano, ki jo potrebujete za preţivetje. 

 

Toda, to ne bo trajalo dolgo, kajti njihovi dnevi so šteti. Če bodo še naprej sluţili zlu, bodo 

potopljeni v brezno takšne groze, da če bi opisali njihovo usodo, bi bilo preveč strašno in 

zastrašujoče; človek bi padel kot kamen – umrl bi – če bi videl, za samo en minuto, te muke, 

ki jih bodo trpeli. 



Bitka se bo vsak čas začela in se razpletla, ko bo Roka Mojega Večnega Očeta sunkovito 

padla, kot kazen za njihove grehe; za grehe zaradi katerih sem Jaz umrl. Nihče ni Boţji otrok, 

kateri podpira ali tajno sodeluje v tej zlovešči, a dobro načrtovani, uničujoči vojski. Ta zlobna 

vojska, ki jo sestavljajo demoni iz brezna Pekla, opravljajo takšna zlobna dejanja velikih 

razseţnosti, da nedolţni ljudje kaj takega sploh ne bi mogli doumeti. 

Jaz ne ţelim prestrašiti Svoje otroke, vendar Resnica bo sčasoma prišla na plano za to kar je. 

Vstanite zdaj Moji otroci. Borite se s silami zla preden vas uničijo. Bodite pozorni na 

globalno vladavino, v kakršnikoli obliki, velikosti ali kodi. Pazljivi bodite na svoje voditelje 

in tiste, ki nadzorujejo vaš dnevni dostop do denarja, ki vas bo nahranil in vas ohranil pri 

ţivljenju. Zdaj si morate priskrbeti zalogo hrane. 

To Sporočilo niste prejeli na način, ki odraţa Moje Nauke, toda prisluhnite Mi zdaj. Te 

prerokbe so bile napovedane. Moji otroci, pozorno Me morate poslušati. Duh teme se širi in 

vi, Moji verni, morate ostati močni. Ohranite vašo vero Vame ţivo po molitvi. Vsi Moji verni 

morajo vsak dan moliti Roţni Venec Boţjega Usmiljenja. Ta molitev bo okrepila duše in jim 

pomagala, da jim bo izkazano usmiljenje v trenutku smrti. 

Moji otroci, prosim, naj vas Moje Sporočilo ne prestraši. Moji verni imajo zdaj do Mene 

dolţnost. Naj povem sledeče; zapomnite si, napolnjeni boste s Svetim Duhom, takoj ko boste 

sprejeli Mojo Besedo. Ne bojte se, kajti bili ste izbrani. Vi, Moja vojska vernih, boste vodilni 

pri porazu hudobca. Če ţelite to storiti, morate moliti. 

Prihajam s Sporočilom Čiste Ljubezni. Ali ne veste, da boste doţiveli Raj, ko se bosta Nebesa 

in Zemlja zdruţili? Nič ni, česar bi se morali bati, kajti vi, Moji izvoljeni boste s telesom, 

dušo in duhom dvignjeni v realme Boţanske Hierarhije. Videli boste svoje ljubljene; tiste 

ljubljene, kateri so našli milost pri Mojemu Večnemu Očetu. 

Počnite to, kar sem rekel. Molite, govorite z Mano, ljubite Me, zaupajte Vame. V zameno 

vam bom dal moč. Za zaščito molite Najsvetejši Roţni Venec, ki vam ga z blagoslovi daje 

Moja ljubljena Mati. Po eni strani morate moliti to molitev, da se zaščitite pred hudobcem. Po 

drugi strani pa morate moliti to molitev, da prosite za zaščito za tiste ljudi s katerimi prihajate 

v stik, zato da vas ne morejo onečistiti ali vam ugasniti vero, ki jo imate v vaših srcih do 

Mene. 

Molite za Moje glasnike in preroke, da bodo zaščiteni. Molite za Moje ljubljene svete 

sluţabnike, tiste svete zveste sluţabnike, ki vam jih pošiljam, da vas vodijo. Oni, prav tako 

kot Moji verni, trpijo muke s strani hudobca. Vedno vam bo skušal prikriti Resnico ter 

uporabil vse svoje zvite taktike, da bi vas prepričal, da je vaša vera napačna. Poslušajte me; 

on, zavajalec, bo uporabil logiko in razum, prepleteno z neţnim, nevsiljivim pristopom, da bi 

vas prepričal, da prinaša upanje v vaše ţivljenje. On si bo, po antikristu, prizadeval, da bi vas 

prepričal, da je on Mesija. 

 

Antikrist 

Veliko Mojih vernih bo postalo ţrtev te podle prevare. Bodite budni. V svetu se bo 

predstavljal kot glasnik ljubezni, miru in harmonije. Ljudje bodo padli na kolena in ga častili. 



Pokazal vam bo svojo moč, vi pa boste verjeli, da je ta moč Boţjega izvora. Ampak ni. 

Ukazoval vam bo na načine, ki bodo na trenutke čudni. Pravi verniki bodo vedeli, da ni iz 

Luči. Njegovo bahavo, domišljavo obnašanje bo skrito za čistim zlom. Bahal se bo in 

izkazoval to, kar bo izgledalo kot resnično sočutje in ljubezen do vseh. V ozadju te fasade je 

poln sovraštva do vas, Moji ljubljeni otroci. On se smeji vam za zaprtimi vrati. 

 

Moji otroci, strašno vas bo zmedel. Pojavil se bo kot močan, samozavesten, duhovit, sočuten, 

ljubeč in bo videti kot odrešenik. Njegov lep obraz bo pritegnil vse, vendar se bo kmalu 

spremenil. V svetu bo naredil opustošenje in umoril veliko ljudi. Njegova teroristična dejanja 

bodo vidna vsem. Uničil bo vašo neodvisnost in bo ključnega pomena pri prinašanju ţiga – 

ţiga zveri. Vi, Moji otroci, boste morali biti močni. Ne sprejmite ţiga, ker če ga boste, boste 

prišli pod njegov zloben, hipnotičen vpliv. 

 

Mnogo jih bo umrlo zaradi svoje vere Vame. Ne, ne bojte se, kajti če trpite za Mene, v Meni 

in z Mano, ste izbrani. Molite, molite, da ne boste podlegli njegovemu strašnemu vladanju. 

Vstanite, borite se za Mene. 

 

Ne dopustite, da antikrist, z vsemi svojimi prepričljivimi čari, zmaga nad vašimi dušami. Naj 

vas drţim v Svojem Naročju; naj vas preplavim z Svojimi Boţjimi milostmi, da vam dam 

moč, da se boste borili za Resnico. Moja Ljubezen do vas ne bo nikoli umrla. Nikoli ne smete 

izbrati te poti ali pa boste tudi vi izgubljeni za Mene. Teţko bo, ampak pomoč bo dana Mojim 

otrokom na mnogo, mnogo načinov, da vam bom olajšal trpljenje. Pojdite zdaj in molite Moj 

Roţni Venec Boţjega Usmiljenja ter se pripravite na poslednjo bitko. 

 

Jezus Kristus, Kralj Svojega Ljudstva 

Odrešenik in Pravični Sodnik 

 

OPOZORILO ZA DUHOVNIKE  

Torek, 16. november 2010 ob 9:55  

Moja hči, včeraj si bila zavrnjena, ko so ljudje poskušali postaviti dvome v tvoj um. Trpela si 

zaradi tega. Ne obupaj. Moji Besedi bodo prisluhnili. Soočila se boš s preprekami zaradi 

katerih se boš počutila razočarana nad Delom. 

Moja hči, Jaz te vodim. Zapomniti si moraš to in nikoli pozabiti na Mojo obljubo. Storil sem 

to, kar si prosila in dovolil, da si lahko prejšnjo noč mirno spala. Zdaj si močnejša. Ali ne 

čutiš tega? 

Bodi previdna s kom se pogovarjaš. Moji verni, ali tisti za katere misliš, da so Moji verni, niso 

vedno to, za kar se izdajajo. Storiti moraš to, kar ti govori srce. Svet se zdi enak, kot je vedno 

bil, ampak sprememba je tukaj in dogaja se zdaj. Ta sprememba vodi človeštvo v temo, ki jih 

bo prevzela in jim zatrla ljubezen do Mene. 



Zakaj morajo Moji otroci vedno dvomiti v Resnico? Oni ne sledijo Mojim Naukom, vendar so 

jim ta Dar dali Moji apostoli, kateri so, zaradi ljubezni do Mene in z močjo Svetega Duha, 

dali svetu zelo poseben Dar. Dar Resnice so učili in razširili med vse Moje otroke po vsem 

svetu. Veliko otrok je sledilo tem napotkom skozi stoletja. 

 

Ostali, čeprav so poznali Resnico, so se odločili, da jo priredijo na način, da bo ustrezala 

njihovim lastnim ţeljam, poţelenjem in prizadevanjem za oblast. Moji verni potem niso mogli 

razločevati med Resnico Boţje Besede in laţmi, ki so jih širili tisti, ki so bili zavedeni. Tako 

zavajalec dela. On povzroča zmedo, obup in občutek brezupa, to pa je delal ţe od Moje smrti 

na Kriţu. Toda poslušajte Me zdaj. On ne bo zmagal, Moja hči. Po naukih Mojih prerokov 

bodo Nebeške sile ponovno vsadile svojo vero v otroke.  

 

Zaprosi Moje otroke naj bodo pozorni na spremembe, ki jih vidijo v svetu. Zaprosi jih naj 

odprejo svoja srca, svoje oči in um, da bodo lahko videli laţi, ki jih širi satan. On daje mnogo 

takšnih obljub in Moje otroke priteguje z zunanjimi čudesi. Ta čudesa in laţna slava so 

prazna. 

 

Ko se njihova praznina odkrije, ne odraţajo ljubezni, niti ne nudijo resnične tolaţbe. 

 

Sile zla zdaj postajajo močnejše, Moj otrok, satan pa jih vodi po svoji vojski zlobnih 

privrţencev. Ti privrţenci mu, zaradi pohlepa in ljubezni do sebe, sledijo v pokornem 

čaščenju, vodeni pa bodo v njegov bleščeči raj. Njegov obljubljeni raj ni drugo kot črna tema, 

in do takrat ko bodo Moji otroci to spoznali, bo čas za odrešenje minil. 

 

Molitev za Odrešenje 

Vsi Moji otroci se morajo, četudi samo iz ljubezni do svojih druţin, prebuditi iz tega zla, če 

ţelijo rešiti drug drugega. Če se obrnejo zdaj k Meni, jih bo vodila Moja Ljubezen. Nikoli se 

ne smejo bati obrniti k Meni in izgovoriti: 

 

»O moj Gospod, vodi me v Svoje Kraljestvo in me zaščiti pred temo, ki je zajela mojo 

dušo. Usliši me zdaj, o Presveto Srce, naj po Tvoji Dobroti v moji duši zasije Tvoja Luč 

Ljubezni in Zaščite. » 

 

Tisti, Moji otroci, ki bodo izgovorili to molitev, bodo uslišani. Njihove prošnje za njihovo 

odrešenje in za odrešenje tistih, ki jih ljubijo, bodo uslišane. Jaz sem, po Svojih glasnikih, ki 

jih je vodila Moja Blagoslovljena Mati, skrbno poskušal svetu poslati opozorila. Velikokrat so 

Moji glasniki, čeprav zavrnjeni na začetku, končno bili sprejeti. Tokrat jim ne bo na voljo 

potreben čas, da bi dovolj veliko število Mojega ljudstva prisluhnilo njihovim Sporočilom. 

 

Pazite se laţnih prerokov 

Opozoriti moram Svoje otroke naj bodo pozorni na laţne preroke. Veliko pravih glasnikov je 

bilo zavedenih. Glasniki, ki so pravi, bodo prejeli milosti, ki bodo izraţali Mojo Resnico na 

način, da jih bodo spremljali nadnaravni pojavi in čudeţi, katere ne bodo mogli zanikati. 

 



Moje Srce se lomi, ko vidim na kakšen način so bili mnogi izmed njih zavrnjeni s strani 

Mojih najsvetejših učencev. Ti isti učenci, katere sem poslal, da bi učili Moje otroke, ne 

izpolnjujejo svoje naloge. Zdaj se morajo obrniti k Meni za vodstvo in moliti za tiste milosti, 

ki so potrebne, da bodo vodili Moje ljudstvo. 

 

Moji sveti sluţabniki so zelo posebni, tisti pa, ki so prejeli Zakramente morajo prisluhniti 

Mojim prošnjam: zdaj imate dolţnost do Mene. Obnovite zdaj svoje zaobljube. Verujte in 

sledite Mojim Svetim Sporočilom. Bodite močni, kajti vsi ste zdaj poklicani, da pričujete o 

Resnici, ki je zapisana v Knjigi Razodetja in sprejeti dejstvo, da je napočila ura. Pripravite se 

zdaj za ta Veliki Dogodek. Ne zavrnite Me, ali obrnite hrbta. Pridigajte z močjo in s 

prepričanjem. Ne oblaţujte Mojih Naukov in ne govorite Mojim vernim, da bo vse v redu. To 

ni Sporočilo za katerega ste bili poklicani. Vaša dolţnost do Mene, vašega Boţanskega 

Odrešenika je, da svoji čredi oznanjate Resnico. 

 

Mojim otrokom ne smete govoriti, da bodo vsi rešeni. To je neresnica. Kajti samo tisti, ki Me 

prosijo za odpuščanje in se predajo Meni in Mojim Naukom, bodo rešeni. 

 

Zakaj ne sledite naukom Svetega Pisma? Zakaj uporabljate izgovore? Zakaj zavajate in 

prepričujete Moje otroke, da bo Bog odpustil vsem? Moj Večni Oče bo odpustil samo tistim, 

ki verujejo Vame in ki se pokesajo. 

 

Ali vam Moja smrt na Kriţu ni povedala nič? Umrl sem, da bi rešil človeštvo pred satanom. 

Vendar vi, po zgrešeni toleranci, učite Moje otroke laţi. Padli ste kot ţrtev pritiska s strani 

človeštva, da bi prikrili Sveti Nauk, za katerega ste bili poklicani, da ga oznanjate. 

 

Ali ste brez sramu? Tako ujeti ste v posvetne privlačnosti, ki jih ponuja Zemlja, da sledite 

laţnim dogmam, ki vam jih narekuje priljubljena toleranca, katero je satan razširil med Moje 

otroke. Ti ubogi zavedeni otroci potrebujejo vodstvo. Prav tako morajo razumeti razliko med 

človeško interpretacijo in Boţjo obljubo, ki sem jo dal Jaz. 

 

Zakaj bi Moji otroci ne verjeli v Boţji poseg? Zakaj zmanjšujete pomembnost Mojih posegov, 

ko so vam predloţena? Moji duhovniki, poslušajte Mojo prošnjo. Molite, da bodo prisluhnili 

Mojemu Sporočilu Resnice. 

 

Sporočilo Škofom 

Vsem Svojim škofom porečem sledeče: odloţite svoje plašče, obrnite hrbet bogastvu, 

kateremu ste posvetili svojo pozornost. Bodite poniţni, katera se od vas pričakuje. Ubogajte 

zdaj Mojo Besedo ali pa se soočite s posledicami. Vaša dolţnost je do Mene in Mojega 

Večnega Očeta. Kako slepi ste postali. Po glasnikih so zdaj dana znamenja na nebu, vam pa je 

spodletelo, da bi jih prepoznali. Namesto tega, sedite v vaših gradovih in se posmehujete. 

Zaradi tega, vaši grehi ne bodo odpuščeni. 

 

Grehi Mojih svetih učencev, tistih, ki se odločijo hoditi po Moji poti, Me močno ţalijo. 

Odprite svoje oči, svoja srca in pojdite nazaj k Naukom Moje Svete Knjige. 



 

Sporočilo Kardinalom 

Vsem Mojim Kradinalom porečem sledeče: do kakšne vzvišenosti ste se dvignili, da ste 

pozabili na Zakramente ali Resnico Mojih Naukov, da bi vodili Mojo credo? Pridite zdaj dol 

in sledite Mojim navodilom. Naj vas ne premamijo laţi, katere so prijele človeštvo. Ne Me 

tudi vi zanikati. 

 

Prosim vas vse, da molite za Mojega ljubljenega pogumnega Papeţa, zadnjega Pravega 

Papeţa. Vas, Moji učenci, na stranpota vodi zavajalec. Dal se je spoznati znotraj Moje 

Cerkve, njegova zlobna dejanja pa so zdaj očitna. Tisti, ki imate odprte oči, bodite pazljivi. 

Ugrabil bo vašo dušo, če se boste vdali v njegovo prevaro. 

 

Prosim, molite zdaj za sebe. Rotite, da vas Jaz vodim. Rotite za odpuščanje, dovolite Mi naj 

vas spet vodim. 

 

Tisti izmed vas, ki boste dvomili v to sporočilo, Me poslušajte zdaj:  zakaj ne bi z vami 

govoril na ta način? Vse sem vas naučil po apostolih, kateri so, po navodilih Svetega Duha, 

dali svetu Moja Sporočila, katera še ţivijo od tistega časa. Ura se je zdaj pribliţala. Vse svoje 

ţivljenje ste molili, da bi vas vodil. Zdaj v teh časih, vas pozivam, da ste poslušni Mojim 

prošnjam. 

 

Vaš Boţanski Odrešenik  

Jezus Kristus 

 

ODŢENI VSE DVOME 

Torek, 16. november 2010 ob 23:00 

Napiši to, Moja hči. Dvome, ki se ti prikradejo v misli, je treba pričakovati. Da, ti si v 

skušnjavi, da bi se odvrnila od Mene, ampak on, zavajalec, te ne bo nikoli odpeljal stran od 

Mene. Moja ljubljena hči, močnejša si kot si misliš, kajti zelo malo izbranih duš bi se 

spopadlo s tako veliko sveto nalogo, na način, kot si se ti. Potreben je pogum, da si se odzvala 

na način s katerim govorim s teboj. Ti nisi v strahu zbeţala stran. Ţe na začetku si spoznala, 

da je to Boţji Klic, ki prihaja iz najvišje in Najsvetejše Hierarhije. 

Kmalu boš doţivela dodatno razsvetljenje, ki ti bo odvzelo vse tvoje dvome. Ko se bo to 

zgodilo, se bo tvoj um še bolj odprl in prejela boš posebne milosti, katere ti morajo biti 

podarjene. Te milosti te bodo napolnile s pogumom in odločnostjo zaradi katerih boš lahko 

pomagala posredovati svetu te prerokbe. 

 

Da, Moja hči, na veliko tvoje presenečenje si bila izbrana, da izpolniš prerokbe, vsebovane v 

Knjigi Razodetja in pripraviš človeštvo za očiščenje, ki se bo kmalu začelo. Ko te bodo enkrat 

strah, omahovanje in negotovost zapustili, Moja ljubljena hči, se boš dvignila in zaključila to 

zelo posebno Delo, ki ga ţelim od tebe. Zdaj stori kakor ti porečem. Vsak dan ob 15:00 uri 



zmoli Moj Roţni Venec Boţjega Usmiljenja in pomagaj pri reševanju duš. Še naprej moraš 

moliti Roţni Venec, ki ga je svetu dala Moja najdragocenejša Mati, ki sodeluje z Menoj, da bi 

pripravila svet na Moj Drugi Prihod. 

 

Veliko duš je zdaj izgubljenih za Mene, dnevno pa se število duš, ki mi jih hudobec trga iz 

Rok, povečuje. Ne smejo biti odvedeni proč od Mene. Prosim, pomagaj Mi rešiti njihove 

uboge duše. Odţeni vse dvome. Samo zapomni si svojo nalogo. Pomagaj jim, da odprejo oči, 

do bodo spregledali in se tako odkupili v Očeh Mojega Večnega Očeta. Če boš imela v 

ospredju misli končni cilj, boš razumela, zakaj je to pomembno in zakaj je to Klic, ki prihaja 

iz Čiste Ljubezni, ki jo drţim v Svojem Srcu do vseh Svojih otrok. 

Predstavljaj si tako; ljubezen predanega starša ne pozna mej. Če otrok zabrede in hodi po poti 

pogube, je srčna bolečina in stiska, ki jo čuti starš, kot meč, ki prebada srce. Vsak starš, ki 

ljubi svoje otroke, si bo prizadeval, da bi se do konca boril za njih. Nikoli ne bo obupal - 

nikoli. Tako je tudi z Menoj. Vse bom naredil kar je v Moji Boţanski Moči, brez da bi 

posegal v človeško svobodno voljo, da bi privedel njihova srca nazaj v Moje Presveto Srce. 

Ti, Moja hči, mi boš pomagala pri tem. 

 

Ni potrebno, da te spomnim na pomembnost poslušnosti in da se Mi popolnoma predaš. To je 

Klic, za katerega si bila izbrana. Vzemi zdaj svoj meč. Boriti se moraš skupaj s svojim 

Boţanskim Odrešenikom, v poslednjem poskusu, da bi, pred Sodnim Dnem, dosegla 

odrešenje vseh Mojih otrok. 

 

Pojdi zdaj v miru in ljubezni ter prejmi danes Moje Telo. 

Tvoj ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 
 

SPOROČILO AGNOSTIKOM IN ATEISTOM  

Četrtek, 18. november, 2010 ob 21:00 

Tiste, ki trdijo, da ne verjamejo Vame, bi rad vprašal sledeče; ali se spomnite časa, ko ste 

verjeli Vame? Pomislite na čas, ko ste bili še otrok, ko ste še verjeli v Boga. Ni pomembno 

kateri religiji so vaši starši pripadali. Ali ste takrat verjeli? Kaj se je spremenilo? Je bil to 

vpliv drugih? So vam povedali, da obstaja racionalen odgovor za vaš obstoj? 

Ţe od začetka časa je bilo Mojim otrokom teţko sprejeti kakršenkoli drug obstoj zunaj tega. 

Vendar pa se ozrite po svetu in poglejte čudesa Stvarstva Mojega Večnega Očeta. Sonce, 

luno, morje, reke, rastline, ţivali in vsa čudesa Stvarstva in odgovorite na to; od kod je vse to 

prišlo? Ali res verjamete, da je vse to nastalo iz kaj drugega kot Višjega Bitja? Bodite pazljivi, 

ko zaslišite laţi, ki jih širijo tako imenovani vedeţevalci, ki obstajajo v New Age gibanju. 

Vodeni so v to, kar oni verjamejo, da je resnica in uţitki ţivljenja, ki so jim bili obljubljeni v 



novi dobi. Ta doba, v katero so bili zavedeni, je novi raj, oblika človeško kontroliranega, 

vendar čudovitega središča vesolja. To je laţni nauk. Veliko Boţjega ljudstva, vključno s 

tistimi, ki verujejo v ta laţni nauk, pa svojo vero pomotoma zamešajo s tistim naukom, ki 

prihaja iz Luči. 

Ti ljudje so vodeni s strani demonov. Nekateri vedo, da jih vodijo demoni. Ostali tega ne 

vedo. Molite, da spoznajo Resnico, da ne bodo vztrajali na svoji jalovi poti, ki vodi v 

praznino. 

Ateistom ţelim povedati sledeče; ljubim vas, ne glede na to kako Me ţalite. Tistim ateistom, 

ki ste pod vplivom drugih prepričanj: ustavite se in razmislite. V svojem prizadevanju, da bi 

sledili človeški logiki, oni preprosto verjamejo v drugo vero. V prepričanje, da ima človek vse 

pod nadzorom. To ni res. Kljub temu, so ti isti ljudje, Moji ljubljeni otroci, za katere se bom 

boril, spodbujeni, da sledijo satanu, zavajalcu in sovraţniku človeštva. Vprašajte ateista, ki 

gre do izrednih mer, da bi pritiskal na Boţje otroke, zakaj to počne? 

Ali ni dovolj, da me preprosto zanikajo? Zakaj ti ljudje laţejo? Veliko teh ateističnih skupin 

ima načrt, da bi pritegnili in zapeljali Moje otroke v laţni nauk. Naj ne bo pomote, njihovo 

prepričanje je druga oblika religije. Religija, ki izraţa moč inteligence, razuma in ponosa. Oni 

posnemajo same satanove lastnosti. V njihovi slepoti, sledijo drugi veri – čaščenju teme, kjer 

ni ljubezni. 

Tako goreči so ti ateisti, tako ponosni na svojo religijo, da ne razumejo, da je to v kar 

verjamejo, religija – religija zavajalca, ki se smeji njihovi nespametnosti. 

Ateisti, poslušajte Me še zadnjič: vrnite se zdaj nazaj k Svetemu Pismu. Poglejte si Knjigo 

Razodetja in preučite Resnico, ki se bo začela razpletati zdaj. Ali se vam ne zdijo ti dogodki, 

ki se zdaj vsak dan, plast za plastjo, razpletajo pred vašimi očmi in katerim ste zdaj priča, 

resnični? 

Ali ne vidite, da so Moje Besede, Moje prerokbe, napovedane tako dolgo nazaj, lahko 

Resnica? Odprite svoje oči in zmolite enkrat k Meni sledeče: 

»Bog, če si Ti resnica, mi razodeni znamenje Svoje Ljubezni. Odpri moje srce, da bom 

lahko prejel smernice. Če Ti obstajaš, naj začutim Tvojo Ljubezen, da bom lahko 

spoznal Resnico. Moli zdaj zame.« 

Še zadnjič vas kličem in vam ţelim povedati tole: ljubezni ni ustvaril človek. Ljubezni ne 

vidite, ampak jo čutite. Ljubezen prihaja od Večnega Očeta. Le-ta je Dar človeštvu. Ljubezen 

ne prihaja iz teme. Tema, ki jo čutite je brez ljubezni. Brez resnične ljubezni ne morete čutiti. 

Ne morete videti Luči. Ne morete videti nikakršne prihodnosti. Jaz sem Luč. Jaz sem 

prihodnost. Jaz vam prinašam slavo in ţivljenje po tem. Spreobrnite se zdaj in Me prosite za 

pomoč. Storite to in vam bom odgovoril ter vas objel v Svojem Naročju. 

Moje Solze Radosti vas bodo rešile, ko boste znova postali Moj ljubljeni otrok. Pridite zdaj in 

se Mi pridruţite v Raju. 



Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

VZPON SATANIČNIH SKUPIN IN SVETOVNI NADZOR  

Sobota, 20. november 2010 ob 7:20 

Moja hči, povej Mojim otrokom, da bo kača kmalu prišla na oblast. Ne smejo si dovoliti, da bi 

padli v njegovo zlobno past, iz katere ni več vrnitve. 

On, kača, ima veliko oblik. Njegovi privrţenci, ki imajo moţgane oprane z obljubami o moči 

in slavi, zdaj med seboj načrtujejo vrsto dogodkov, ki se bodo zvrstili v svetu, in ki bodo 

povsod povzročili neizmerno trpljenje, bolečino in grozo. 

Moji otroci ne bodo nič pametnejši. Tisti otroci, katerim je bila pokazana Resnica in katere 

Jaz vodim, so pogumne duše. Ti otroci obupno poskušajo opozoriti svet o teh strašnih 

skupinah, ki so razkropljene po vsem svetu, z enim ciljem v mislih. Te skupine, razkropljene 

v vsaki drţavi, prisotne na vseh ravneh oblasti, kujejo načrte na skrivnem. 

Obstajajo nedolţni člani, del teh zlobnih druţb, ki se ne zavedajo realnosti resnice. Namesto 

tega opravljajo dobra dela in ne razumejo zlobnih del, ki jih njihove starešine izvršujejo na 

skrivnem. Naj ne bo pomote, te starešine so predani privrţenci satana, opravljajo pa takšne 

rituale čaščenja, ob katerih, bi drugi ljudje, če bi jih videli kaj počnejo, v grozi bruhali zaradi 

teh nespodobnih dejanj sataničnega čaščenja in zaradi zvestobe do hudobčevih obljub, ki so v 

jedru njihovih organizacij. 

Poslušajte Me zdaj tisti izmed vas, ki so vam besede Mojih pogumnih duš v zabavo: če ne 

boste doumeli Resnico in poslušali te pogumne glasove, si boste uničili svoje ţivljenje, svojo 

vero in svoja sredstva za preţivetje. Ti ljudje ţe zelo dolgo načrtujejo nadzor. Njihova dejanja 

so očitna v mnogih, mnogih drţavah ampak so ustvarjena, da se zgodijo na takšen način, da se 

tisti otroci, ki ţivijo svoje vsakodnevno ţivljenje, ne zavedajo kaj se v resnici dogaja. 

Kača bo prišla na oblast, ZDAJ! 

Ko porečem, da bo kača vsak čas prišla na oblast, to mislim zdaj. On, in njegova zlobna 

vojska napuhnjenih in lačnih zveri, korakajo s hitrostjo in odločnostjo v vseh ravneh ţivljenja. 

Oni vodijo vaše ţivljenje na načine, ki se jih ne zavedate. Zato, ker jih vodi zavajalec, so zviti, 

očarljivi, pametni na jeziku, pohlepni, kruti in imajo samo en cilj v mislih. Oni bodo, po 

bankah, modernih komunikacijah, vojski, verskih organizacijah in vladah, ţeleli vladati nad 

vsemi vami. Pazite in Me poslušajte zdaj. 

 

Teorije zarote ne obstajajo 

Moja Opozorila in opozorila Mojih ljubljenih otrok, bodo zavrţena kot teorije zarote. Na 

ţalost, to niso. To stanje, Moja hči, ni prišlo nenadoma. Ta skupina, in zdaj se nanašam samo 

na eno skupino, je načrtovala, spletkarila in rekrutirala ljudi iz zgornjih poloţajev druţbe, ţe 

stoletja. Umorili so tiste, ki so jih v preteklosti ţeleli razkriti. Skozi stoletja so umorili 

voditelje, vključno priznane in talentirane ljudi. Ti ljudje so bratje v krvi in mrhovinarji 



človeštva. 

 

Satanične relikvije 

Ti ljudje, na ţeljo kače, častijo nespodobne relikvije in znamenja. To, naj ne bo pomote, je 

močna in zastrašujoča skupina. Tako močni so, da se bo teţko iztrgati iz njihovih krempelj, ko 

bodo, vaša sredstva za preţivetje, vaša hrana in vaš denar, enkrat odvisna od njih. 

 

Moji otroci, veliko, veliko ljudi na oblasti, v vladah, bankah, ţivilskih industrijah in 

humanitarnih agencijah ne vedo kaj se dogaja, niti ne bodo spoznali kaj se dogaja, dokler ne 

bo konec Velike Stiske, katera se bo kmalu začela. Nato bodo videli kako se bo pojavila zver, 

ki bo prinesla hitre spremembe, zaradi katerih se boste morali boriti vsi kot nikoli poprej ter se 

skriti pred njegovo zlobno vladavino. 

Ko bodo zver in njegovi privrţenci začeli kontrolirati vaš denar, bodo kontrolirali vse, razen 

ene stvari. Nikoli ne morejo in ne smejo ukrasti vaše duše. Toda točno to bodo poskušali 

storiti. 

Tisti, ki dvomite v to Sporočilo Resnice, ki vam ga dajem iz Svoje ţelje, da bi vam pomagal, 

vas vodil in vam razkril Resnico, Mi prisluhnite zdaj: če ne verjamete temu Sporočilu, bom 

Jaz, po molitvah, ki jih bom prosil od Svojih vernih, storil, da boste spoznali Luč. Pozivam 

vas, da bodite pozorni in previdni na znamenja teh zlobnih zveri, ţejnimi po oblasti, ki se 

slinijo nad načrtom in laţno slavo, ki jim bo ta načrt prinesel. 

Naj ne bo pomote, nadzorovanje vaših sposobnosti, da bi zasluţili denar, in nadzorovanje 

vašega dostopa do denarja, ne bo dovolj. Ne, ţeleli bodo še veliko, veliko več od vas. Ţeleli 

bodo nadzorovati kar jeste, pijete in kjer ţivite. Zaradi tega morate zdaj sprejeti naslednje 

ukrepe, da bi se zaščitili: 

Najdite zaklonišča 

Prosim najdite zaklonišče, kjer boste prebivali kot občestvo vernikov. Jaz vam bom poslal 

Luč, ki vam bo pomagala preţiveti. Začnite sejati svojo hrano. Prihranite tisto hrano, ki jo 

lahko in jo shranite. Začnite načrtovati zdaj, kot da pričakujete nevihto. Vedite, da se bo tema 

spustila do takšne mere, da če ţelite preţiveti, morate biti pripravljeni. 

 

Poslušajte preroke. Ne delajte istih napak, ki jih je storilo Moje ljudstvo, ko niso poslušali 

Mojega preroka Noeta. Obrnili so mu svoj hrbet; niso hoteli poslušati, nadaljevali so s svojim 

vsakodnevnim ţivljenjem, jedli in se smejali, v popolni nevednosti glede strašne usode, ki jih 

je čakala. 

Vstanite zdaj. Obrnite se k Mojemu Večnemu Očetu, Bogu Najvišjemu za vodstvo. Pripravite 

svoje druţine na prihajajoči vdor teme, katere sedaj še ne morete doumeti. Molite, molite, 

molite za pogum, da ne boste sprejeli ţig krute zveri. On bo, po njegovi zlobni vojski, sprva 

poskušal vsiliti zlobni ţig identitete. Ta ţig vam bo dan in predstavljen kot ključnega pomena, 

da boste z njim dvigovali denar, kupovali hrano, potovali, ţiveli v vaših 



domovih in trgovali. To je ultimativni nadzor. Vi in vaši pristni politični voditelji boste brez 

moči. 

Pozivam tiste medije, ki niso okuţene s to zlobno skupino, da spregledate kaj se dogaja. 

Razkrijte vse, ki podpirajo kačo in njegovo vojsko, ampak previdno. 

Moji otroci, bojte se teh skupin in vedite, da res obstajajo in da so trditve, tistih pogumnih 

močnih ljudi, ki jih poskušajo razkriti, resnične. 

Tisti, ki morda mislite, kako bi lahko Sporočilo Boţjega izvora, obrodilo takšno 

senzacionalno »neumnost«: pomislite še enkrat. Pojdite nazaj in preberite Sveto Pismo. 

Besede, ki so v Knjigi Resnice Mojega Očeta, so resnične. Te Besede pričajo o dogodkih iz 

davnih časov. V teh Besedah je Resnica, zato, da bi vas vodila k Bogu. Besede Mojih 

prerokov takrat in danes, predstavljajo polnost Resnice glede prihodnjega ţivljenja. 

Opozorila, ki so v Knjigi Razodetja, čeprav jih mnogo ljudi danes ne razume, temeljijo na 

dogodkih, ki se bodo zdaj začeli razpletati. 

Knjiga Razodetja natančno napoveduje vrsto dogodkov, ki jih bo povzročil satan, medtem ko 

se poslednji časi pribliţujejo. On pozna Resnico, da so njegovi dnevi šteti. Vendar, Mojim 

ubogim otrokom, ki ga častijo, govori, da jih čaka drugačen in lepši raj, kot tisti raj, ki ga je 

obljubil Bog. Zaradi tega bo, v njegovi poslednji bitki z Mojim Večnim Očetom, naredil vse, 

da bi ukradel čimveč duš, preden se spusti Jeza Mojega Očeta. 

On, satan, je v naglici. Tecite v drugo smer. Branite svoje druţine in molite kot še niste molili 

ţe zelo dolgo časa. Molitev vas bo vse zaščitila. Poţivite zdaj svojo vero. Ko se bodo trije 

dnevi teme spustili na Zemljo, bodo Moji verni z lahkoto razsvetlili svoje domove. Ta grozna 

tema, ki jo nihče ne more doumeti, bo bolj črna kot noč. 

Neverniki in tisti, ki hvalijo zver, bodo na tisto noč spoznali Resnico, zato ker ne bodo uspeli 

zbeţati pred temo, medtem ko se bo spuščala. 

Vstanite zdaj, Moji otroci in se borite; načrtujte, da boste preţiveli v telesu in duši, ko se bodo 

zlobna dejanja teh ljudi začela razpletati pred vašimi očmi. 

Vaš ljubljeni Odrešenik  

Jezus Kristus 

 

SPREOBRNJENJE 

Nedelja, 21. november 2010 ob 01:30 

Danes, Moja hči, prinašam Sporočilo upanja in miru vsem Mojim otrokom, ki morda čutijo, 

da ta Sporočila prinašajo strah. Vedite, da, tudi tisti, ki s teţavo verujete v Mene, Mojega 

Večnega Očeta in Svetega Duha, ne smete skrbeti. Mnogi izmed vas, Moji dragi otroci, ţelite 

verjeti, ampak, zaradi svojega razuma in logike, kjer vse stvari ocenjujete na podlagi vašega 

racionalnega razmišljanja, boste teţko verjeli v nadnaravne stvari. 



 

Ne bojte se. Z molitvijo, čeprav samo enkrat na dan in s prošnjami k Mojemu Presvetemu 

Srcu, da izlijem na vas Svojo Ljubezen, se boste zelo kmalu počutili drugače. Mnogo izmed 

vas – tisti, ki ste nejasni v vaših prepričanjih – zavida ostalim z globoko vero. Vi morate 

razumeti, da vas vse ljubim. Kot starš, ima vsak izmed vas globoko in posebno mesto v 

Mojem Srcu. Nikoli se ne smete počutiti, da niste vredni Moje Ljubezni. 

Vas nisem ljubil do te mere, da sem prostovoljno dal Svoje ţivljenje za vas, v upanju, da vam 

bo dana še ena priloţnost, da se vrnete k Meni? 

Otroci, vedno boste preganjani s strani drugih, zaradi vere v vašega Boţanskega Stvarnika. 

Ko boste preganjani, si zapomnite, da je to nekaj, kar mora človek trpeti na tej Zemlji zaradi 

svoje ljubezni do Mene. Nikoli ne dovolite, da vera Vame, vašega Boţanskega Odrešenika, 

zbledi ali da bi jo skrivali pred tistimi, ki vas bodo gledali s pomilovanjem. 

Da, veliko Mojih otrok, ki so pod vplivom človeškega razuma in logike, katera sta jim bila 

namerno postavljena v njihove zaprte duše, bo dvomilo v vaša prepričanja. Ko vas bodo še 

naprej ţalili, bodo v zadregi zaradi vaše vere, in medtem ko to ne bodo javno priznali, čutijo 

radovedno ljubosumje. To ljubosumje prihaja iz gotovosti, ki se spušča nad njih, da je v 

njihovih dušah praznina. Ne glede na to, kako močno se zazrejo v svojo notranjost, ne morejo 

razumeti zakaj je temu tako. Medtem, boš ti, vernik, doţivljal poniţanje s strani ljudi, ki bodo 

v zadregi in ki imajo šibko vero ali pa je sploh nimajo. 

Nikoli naj vas ne bo strah ali sram, da bi oznanjali ljubezen, ki jo imate v vaših srcih do 

Mojega Večnega Očeta. Bodite odprti glede vaše vere. Nosite svojo ljubezen do Mene s 

ponosom, tako da jo lahko vsi vidijo. S tem dajete zgled. 

Nikoli ne poskušajte vaša prepričanja, po logičnemu razmišljanju, na agresiven način, preveč 

vsiljevati nevernikom. Namesto tega, izkazujte svojim bratom in sestram ljubezen in podporo, 

čeprav veste, da potrebujejo smernice. Ko bodo videli kako na iskren način, odkrito in z 

radostjo v svojem srcu izpovedujete vašo ljubezen do Mene, se bodo začeli spraševati. 

Ko boste vodili druge, po zgledu ljubezni, spoštovanja in dobrih del, bodo pritegnjeni k Luči. 

Veliko jih na začetku ne bo razumelo, zakaj je temu tako. Ampak sčasoma in predvsem z 

močjo vaših molitev, bodo začeli hoditi proti Meni. 

Pozivam vas vse, da molite za spreobrnjenje vseh duš. To vključuje tiste ljudi, ki jih osebno 

poznate, za katere se počutite, da potrebujejo molitve, zaradi teţav s katerimi se soočajo v tem 

ţivljenju. Molite tudi za spreobrnjenje tistih ubogih otrok, ki so Zame izgubljeni zaradi teme, 

ki jih je zaslepila za Resnico. Še posebno molite, s sočutjem in ljubeznijo, za tiste, ki aktivno 

hodijo po poti zavajalca. Oni, bolj kot kdorkoli drugi, potrebujejo vaše molitve. 

Povejte vsem, s katerimi prihajate v stik, podrobnosti o tem, kako se lahko vsak izmed njih 

reši, tudi v trenutku smrti, z molitvijo Roţnega Venca Boţjega Usmiljenja. 



Prosim, prosim povejte to molitev vsem, ki bodo poslušali. Pozivajte jih, če si upate. 

Zapomnite si, da če boste to storili in bodo to molitev zmolili v njihovih zadnjih izdihljajih, 

jih lahko rešim in jih bom rešil. 

Nikoli naj vas ne bo sram Kriţev, ki jih nosite 

Nikoli se ne počutite uţaljene, ko se neverniki smejijo ali delajo norca iz vas, ko molite. 

Nikoli naj vas ne bo sram Kriţev, ki jih nosite za zaščito. Ne skrivajte teh simbolov ljubezni, 

ki jih imate do Mene, vašega Boţanskega Odrešenika, Mojega Večnega Očeta ali Svetega 

Duha. S tem ko boste ponosno nosili te častitljive svete veriţice, boste druge vodili k Meni. 

Kljub posmehovanju, ki vam ga izkazujejo ti ljudje, vam v sebi zavidajo zaradi vaše vere. 

Veliko teh opazovalcev čuti v sebi globoko praznino zaradi njihovega pomanjkanja vere. Moji 

otroci, molitev Mi lahko pomaga pridobiti njihove duše. Zmolite to molitev za njih: 

 

»Moj dragi Gospod, k Tebi iztegujem svoje roke, in Te prosim, da vzameš mojega/mojo 

ljubljenega brata/ljubljeno sestro v Svoje neţno Naročje. Blagoslovi ga/jo s Svojo Sveto 

Krvjo in mu/ji podeli milost, ki jo potrebuje, da bo lahko prejel/a Duha Tvoje Ljubezni, 

ki ga/jo vodil v večno odrešenje. Amen.« 

 

Ko boste vi, Moji verniki, odkrito izzvani od drugih zaradi vaše vere, najprej recite to: 

 

»Jaz verujem v Kristusa, ki je umrl po rokah nevernikov. Zaradi tega, zaradi vere in ljubezni 

do Njega, bom vedno trpel nedostojanstvo od drugih. To je Križ, ki ga nosim in sem ponosen 

na to dejstvo. On, moj Odrešenik, ni umrl samo za moje grehe, ampak tudi za tvoje.« 

Ko bodo ponosno poudarili dejstvo, da so agnostiki ali ateisti, jih vprašajte to: »ali se boste 

počutili drugače, ko se bo vaše ţivljenje na tej Zemlji bliţalo koncu?« Nato jim povejte: »Ko 

boste na vaši smrtni postelji, se spomnite molitev Roţnega Venca Boţjega Usmiljenja, čeprav 

ste še vedno nesigurni.« Odprite svoja srca in prosite Mojega Večnega Očeta naj jim odpusti. 

Zapomnite si Mojo obljubo. Kot Sodnik, in kot tudi vaš Odrešenik, bom odpustil Svojim 

otrokom, vse do njihovega zadnjega izdiha na tej Zemlji. Povejte jim naj močno molijo, tako 

da bodo lahko vsaj enkrat odprli svoja srca. 

Molitev vodi vse Moje otroke bliţje Mojemu Kraljestvu na Zemlji, ko se bosta Nebesa in 

Zemlja zdruţili v eno. Moč molitve bo resnično razumljena šele takrat, ko bodo Moji otroci 

odprli svoja srca in Me poklicali. Prosite, in če je Boţja Volja, bodo vaše molitve uslišane. 

Nikoli ne zanikajte svojim otrokom Zakrament Krsta 

Nenazadnje, molite za majhne otroke, vaše sinove in hčere in za mladino po svetu. Vsak od 

njih si zasluţi, da spoznajo Resnico. Zaradi duhovne teme, ki obstaja na Zemlji v zadnjih 

dveh desetletjih, jim starši niso dali smernic in pokazali Resnice Boţje Ljubezni. Čeprav je 

vaša vera šibka, se ne izogibajte vašim dolţnostim, kot starši, da bi jim omogočili dostop do 

Zakramentov, še posebno do Krsta. Nikoli se ne odločajte tako, da bi odvzeli vašim lastnim 

otrokom, ta najpomembnejši Zakrament. Mnogi starši, ki so ponosni, neomajni in odločni o 

svoji neveri, škodujejo dušam svojih otrok. Dajte svojim otrokom dar Zakramentov. S časom, 

se vam bodo, bodisi zahvalili ali Me zavrnili. To bo odvisno od njih. Zavrnite Me, če Me ţe 



morate, ampak ne kradite duš Mojih otrok. Vi ste lahko njihovi starši na Zemlji ampak oni so 

otroci Mojega Večnega Očeta, Stvarnika vseh stvari. Ne poskušajte jih s seboj vzeti v temo. 

Zapomnite si še enkrat, da vas vse ljubim, kljub vašim lastnim prepričanjem. 

 

Vaš Boţanski Odrešenik in Sodnik 

Jezus Kristus, Sin Večnega Očeta 

 

POZIV VSEM CERKVAM IN VEROIZPOVEDIM, DA BI SE ZDRUŢILI 

PROTI ZLU 

Nedelja, 21. november 2010 ob 15:00  

Moje cerkve po vsem svetu, poslušajte Moj klic: vsi vi, otroci in verni, pripadate Meni. Tako 

veliko izmed vas sledi naukom svoje cerkve in Bogu, Stvarniku Človeštva. To je dobro. 

Mnogo izmed vas si interpretira nauke Mojega Večnega Očeta na različne načine. Vzrok tega 

so interpretacije prerokov, odkar se je čas začel. 

Mnogo prerokov si je interpretiralo Boţje Nauke na način, kot so Sporočila prejeli. Nekaj 

besed Mojih prerokov, je bilo spremenjenih. Vsem Mojim prerokom je bila dana Resnica. 

Nekateri Moji preroki niso uspeli zagotoviti, da bi njihovi verni ostali na edini poti, ki vodi v 

Večno Ţivljenje. 

Vse poti vodijo do Boga, Stvarnika človeštva. Tisti, ki sledijo Bogu, interpretirajo Nauke na 

različne načine, kar vodi do zmede. Ko je enkrat prisotna zmeda, ste lahko prepričani, da je 

edini način da odpravite to, da poenostavite vaša prepričanja. Preprosto verujte in častite 

vašega Stvarnika. 

Pozivam vse cerkve, religije in vere po vsem svetu, da zdaj molite za človeštvo in tiste, ki 

nimajo vere. Boţja Ljubezen nima nič skupnega z uničevanjem ţivljenja. Nihče, ne v Mojem 

Imenu, ali v Imenu Mojega Večnega Očeta, nima pravice vzeti ţivljenje. Namesto tega, se 

zdruţite skupaj v edinosti iz svoje ljubezni do vašega Stvarnika, v boju proti zlu, ki se 

bliskovito širi povsod okoli vas. 

Moji otroci, naj vas spomnim na Boţje Zakone: na Deset Zapovedi, ki vam jih je poslal Moj 

Večni Oče, po Svojem najsvetejšem in zvestem preroku, Mojzesu. Ta pravila so bila 

ustvarjena, da bi poučevala Boţje otroke na kakšen način Ga morajo častiti, da bi bili vodeni 

k Resnici. Tako veliko ljudi v teh časih je pozabilo na to. Tisti, ki niso pozabili, redko kdaj 

pomislijo kaj v resnici pomenijo. Tisti, ki ne razumejo Deset Zapovedi, so se odločili, da jih 

bodo interpretirali na način, ki je daleč od Resnice. Le-tem porečem: prosim preberite si Deset 

Zapovedi in jih upoštevajte ali tvegajte in se soočite z Boţjo Jezo. Pomen Desetih Zapovedi 

ne sme biti pomešan z laţno ljubeznijo, laţnim sočutjem ali z opravičevanjem greha v odraz 

tega, kar so vam povedali. 

Prva Zapoved vam govori, da častite samo enega Stvarnika, Mojega Večnega Očeta in da se 

izogibate malikovanju. Vendar pa je bila ta prva Zapoved, vrţena na stran v prid laţnih 



bogov. Z laţnimi bogovi, ne mislim nujno na ljudi na visokih poloţajih ali na tiste, ki samega 

sebe povzdigujejo v višave, zato da lahko vi, Moji otroci, v zamaknjenju padete pred njihove 

noge. Da, to je kaznivo dejanje in globoko ţaljivo v Boţjih Očeh. Malikovanje, na katerega se 

zdaj nanašam je ljubezen človeštva do oblasti in denarja, kar lahko vodi Moje otroke v 

praznino obupa. Ta obup vodi v kršitev druge Zapovedi; v greh obsedenosti s samim seboj. 

Ţelja, da bi poskrbeli za svoje lastne cilje, na račun vaše duše, bo vaš propad. Ljubezen do 

samega sebe, ni ljubezen. To je nečimrnost. A kljub temu je to priljubljen nauk v današnjem 

času. Vi samega sebe, pod krinko laţnega sočutja, povzdigujete v višave in zavračate Boga. 

Zaradi vašega pomanjkanja poniţnosti, bo prišlo do vašega uničenja. Ko se povišujete pred 

drugimi ljudmi, bodo oni in ostali ljudje trpeli zaradi tega. Ta Zapoved se ne sme nikoli 

prelomiti. Človeško razumsko razmišljanje, s katerim se opravičuje greh, je absurdnost. 

Obsedenost z Zvezdniki 

Mladina, ki ţe zelo dolgo ni prejemala smernic, je zdaj pritegnjena v prepad malikovanja, na 

načine, da jih lahko vsi vidijo. Ti maliki, ki jih Moji mladi otroci častijo, po večini ne 

prihajajo iz Luči. Veliko teh duš, katere Moji mladi otroci malikujejo, je prodalo svoje duše 

hudiču - dejstvo, s katerim se ponosno hvalijo. 

 

Njihova hipnotična privlačnost, ki prihaja po njihovi glasbi in besedah, prepričuje Moje 

otroke, da je to prava pot, po kateri naj bi hodili. Njihova privlačna nemoralnost spodbuja 

njihove privrţence, da bi jih posnemali. Ko se to zgodi, Moji otroci zatrejo Luč, in so zaradi 

tega tudi oni, pritegnjeni v večno temo. Obsedenost z zvezdniki v današnjem svetu pomeni, da 

se Moji otroci ves čas počutijo nepomirjeni, medtem ko si prizadevajo, da bi dosegli iste 

višave, kot tisti, ki sledijo zavajalcu, kateri trdijo, da uţivajo v tem. 

Pridite zdaj, vsi Moji otroci, iz vseh cerkev in veroizpovedi. Zdruţite se skupaj in se borite za 

pravico, da ohranite vero v Boga, Večnega Očeta, za pravico, da bi ljubili drug drugega, za 

pravico do čiste ljubezni, Ljubezni do Boga, Večnega Očeta, Stvarnika Nebes in Zemlje. 

Vaš ljubljeni Odrešenik in Pravični Sodnik  

Jezus Kristus 

 

VELIKO OPOZORILO – DAR USMILJENJA  

Ponedeljek, 22. november 2010 ob 02:00  

Moja ljubljena hči, zelo sem zadovoljen, da slediš Mojim Besedam s popolno vero in 

poslušnostjo. Moja Ljubezen do tebe je močna. Tako je tudi tvoja ljubezen do Mene. Zdaj me 

čutiš zelo blizu svojega srca. Zdaj si zedinjena z Menoj, Moja hči. Jaz in Moj Večni Oče kot 

tudi Sveti Duh - Blagoslovljena Trojica - se veselimo, da si se odzvala temu zelo 

pomembnemu klicu. Mi, ter vsi angeli in svetniki te vsak dan spremljamo in te ščitimo pri tem 

Najsvetejšem Delu. 

Opogumi se in še naprej drţi Mojo Roko. Dovoli Mi, da vodim tvoje besede in tako ljudem 

podelim moţnost, da bi končno doumeli Resnico pred Velikim Opozorilom. To Veliko 



Opozorilo, ki prihaja iz Usmiljenja in Ljubezni, kot zadnji Dar Mojim otrokom, se bo zgodil 

kmalu. Vsakemu izmed Mojih otrok bom, v času mističnega doţivetja, pokazal njihovo 

ţivljenje, njihove grehe, njihova napačna dejanja in prav vsako ţalitev katero so storili proti 

svojim bratom in sestram. Niti en moški, niti ena ţenska in niti en otrok na tej Zemlji ne bo 

izključen. 

Nekateri bodo globoko pretreseni in uţaloščeni nad grehi v svojem ţivljenju in se bodo takoj 

obrnili k Meni, njihovemu Pravičnemu Sodniku in se Mi odkupili. Iz ljubezni in ţalosti bodo 

prosili za Usmiljenje. 

Ostali bodo, ko jim bodo razkriti njihovi grehi, tako pretreseni in jim bo tako slabo, da bodo 

umrli, preden bodo imeli moţnost zaprositi za odpuščanje. 

In potem so tu tisti, ki sledijo zavajalcu. Ti bodo, ko bodo videli njihove zlobne grehe iz 

preteklosti, v grozi pobegnili. Poskušali se bodo skriti pred Menoj, ampak se ne bodo mogli 

skriti nikamor. Bodisi bodo sprejeli to kar bodo videli in Me prosili za odpuščanje, ali pa se 

bodo obrnili proč od Mene in drgetali v sramu in grozi, in ne Me ne bodo prosili za 

Usmiljenje. 

Nato so še tu preostali grešniki. Vse kar bodo storili, ko jim bodo pokazani njihovi grehi, je, 

da se bodo prerekali in zanikali, da so storili te hude ţalitve proti Boţjim Zapovedim. 

Preprosto bodo zavrnili Resnico in se obrnili v temo večnega Pekla. 

Nikomur ne bo odvzeto Moje Usmiljenje 

Zakaj Moji otroci ne razumejo tega? Če so resnično skesanega srca in si ţelijo ţiveti z Menoj 

na Novi Zemlji, kjer bodo Nebesa in Zemlja postala eno, zakaj ne prosijo za odpuščanje? 

Nikomur ne bo odvzeto Moje Pravično Usmiljenje, če bodo pokazali kesanje. A kljub temu, 

tako ujeti v prizadevanju, da bi zadostili svoje sebične cilje, ne dojamejo posledic. 

 

Zbudite se zdaj vsi. Sprejmite spremembe katerim boste priča, ki bodo prišle po zlobnih 

dejanjih človeštva in znamenja, ki so bila napovedana in ki bodo vnaprej določila Mojo 

vrnitev na Zemljo. 

Naj vas vodim v Raj 

Po tej prerokinji in Knjigi Resnice, še vas enkrat, iz Moje dragocene Ljubezni do vseh vas, 

pozivam: obrnite se zdaj k Meni, preden se izteče čas. Naj vas drţim v Svojem Naročju. Naj 

vas Moja Ljubezen preplavi v mislih, telesu in duši. Odprite svoja srca, naj vas vodim do 

Mojega Raja na Zemlji, kjer boste uţivali večno ţivljenje. Zakaj bi si ţeleli izbrati drugo, 

pogubno pot, ki nikamor ne vodi, če se vam zdaj razodeva Resnica? 

 

Moje srce preplavljata skrb in ţalost, ko pomislim na Moje otroke, ki preprosto zavračajo 

Resnico Moje obljube. Še enkrat vam povem: obrnite se zdaj k Meni in govorite z Menoj. 

Prosite me, naj pridem nazaj v vaše srce. Prišel bom v vaše duše. Dajem vam to obljubo, tudi 

najtrdovratnejšim dušam: samo eno besedo morate izgovoriti. Prosite Me, naj vam razodenem 

Svojo Navzočnost s tem, da izrečete:  



»Jezus, počutim se izgubljeno. Odpri moje srce, da bom lahko sprejel Tvojo Ljubezen. 

Pokaži mi Resnico, da bom lahko rešen.« 

Moje Besede glede Opozorila niso groţnja. Ta dogodek je bil poznan ţe od Moje smrti na 

Kriţu. Zakaj mislite, da se ne more zgoditi? Resnica je vsebovana v Svetem Pismu, da jo 

lahko vsi razumejo. Preden bom prišel kot Pravični Sodnik, bom vaš Odrešenik prav do 

zadnje minute, tako da bom lahko končno popeljal Svoje otroke v Mojo druţino velike 

ljubezni, radosti in veselja, kjer bodo vsi ţiveli med seboj v harmoniji za vso večnost. 

Satan in njegovi privrţenci bodo pahnjeni v temo in bodo tam ostali na vekomaj. Moja 

druţina bo doţivela srečo in Boţanska Nebesa - noben človek, če bi okusil samo delček tega 

kar obljubljajo, ne bi obrnil hrbta temu čistemu veselju, ki bo obstajalo v Kraljestvu Mojega 

Očeta. 

Molite, molite za odpuščanje in vstopite v Kraljestvo Mojega Očeta v slavi, kjer boste vi in 

vaši ljubljeni sprejeti v Luč Čiste Ljubezni. 

Boril se bom, da bi vas vse pridobil nazaj 

Umrl sem za vse vas in boril se bom, do čisto zadnjega trenutka, da bi vas vse pridobil nazaj, 

kljub temi zla v svetu. 

Prosim, naj vam še enkrat pokaţem kako močno vas ljubim. Primite Mojo Roko, poloţite 

svojo glavo na Moje Rame in vaša neţna duša bo zagorela z ljubeznijo, ki ste jo pozabili. 

 

Vaš ljubeči Odrešenik  

Jezus Kristus 

 

OPOZORILO JEDRSKE VOJNE  

Torek, 23. november 2010 ob 3:00  

Moja hči, ti trpiš zaradi Dela, ki ga opravljaš v Mojem Imenu. Tema, ki jo čutiš, prihaja od 

zavajalca, ki te napada vsako uro po drugih – po ljudeh, ki jih poznaš. Kljub tvojim občutkom 

obupa, si v resnici zaščitena. Povedal sem ti, da on, zavajalec, ne bo mogel škoditi tvoji duši. 

Vztrajno moraš moliti Najsvetejši Roţni Venec in se tako stalno ščititi pred napadi. Z 

molitvijo tega mogočnega čaščenja Moje Blagoslovljene Matere, boš čutila razliko. 

Delo, v katerem vztrajaš, da bi ga dokončala, v Mojem Imenu, ni lahko, ampak moraš ostati 

močna, Moja hči. Kajti to Delo bo, ko se bo razodelo svetu, prineslo mir in zadovoljstvo 

Mojim otrokom. 

Ko bodo Moji otroci spoznali Resnico, bodo spoznali, da njihov Stvarnik ni pozabil nanje. 

Tolaţba, ki jo bodo izkusili po spoznanju, ki jim ga bom dal po tej Knjigi, jih bo pripeljala 

bliţje k Meni. 

Načrtujte za vojno, ki prihaja 



Ne boj se, Moja hči, na varnem si; kljub temu, da se počutiš brez moči in se bojiš negotovosti. 

Svet, vključno s tvojo drţavo, bo kmalu doţivel še več bolečin po svetovni kontroli, zaradi 

katere bodo ljudje postali nemočni – zato je pomembno, da se zdaj pripraviš. 

Povedal sem ti ţe, da moraš povedati Mojim otrokom, naj začnejo načrtovati zdaj, preden se 

začne strahotna svetovna vojna. Vojno, o kateri govorim, načrtuje Rdeči Zmaj. Zmaj, nova 

svetovna moč, zdaj spletkari in bo uničil mesta na Zahodu. Ura je blizu. Molite, molite za 

spreobrnjenje, ker se to zlo ne more zaustaviti, ker ni dovolj molitve, da bi se to preprečilo. 

Molite za tiste duše, ki bodo po tej jedrski vojni umrli. 

Tri leta preden se bo načrt odvil 

Molite zdaj za te duše. Ko bo Rdeči Zmaj kot svetovna sila, z laţnim sočutjem, neţno prevzel 

kontrolo, si bo, Moja hči, prizadeval, da bi kontroliral vašo svobodo kako ţivite, jeste in 

molite. Zaradi tega si mora Moje ljudstvo prizadevati, da bi se samooskrbovali. Gojite svojo 

hrano. Pravočasno najdite zatočišča kjer boste lahko častili vašega Boţanskega Odrešenika. 

Ostanite močni. Ne povejte preveč ljudem zakaj to počnete. Samo tri leta bodo pretekla, da se 

bodo znamenja tega načrta razpletla pred vašimi očmi. Do takrat bodo vaši načrti obrodili 

obliko podpore, o kateri ste se od časa do časa spraševali in mislili, da je nenavadna. Gojite 

zdaj svojo hrano. Kupite zdaj semena, ki ne bodo na voljo za prodajo v prihodnosti. S tem 

boste nahranili svojo druţino, ko bo prišla svetovna lakota. 

Pojdite zdaj in se pripravite.  

Vaš ljubljeni Odrešenik  

Jezus Kristus 

 

STOPNICE K DUHOVNI POPOLNOSTI 

Sreda, 24. november 2010 ob 02:30 

Napiši to, Moja ljubljena hči. Vera zapusti Moje najzvestejše vernike, ko to najmanj 

pričakujejo. To je pomembno zato, ker testira njihovo vero, da bi se vrnili nazaj v Moje Srce 

močnejši kot prej. Ne bojte se, to je preizkušnja, ki jo dovoljujem, da jo Moji otroci prestajajo, 

zato da bodo postali močnejši. 

Vašo vero Vame, Moji otroci, ni enostavno ohraniti, ker je zelo veliko ovir, ki ovirajo vašo 

zvestobo do Mene. Od časa do časa boste čutili popolno praznino v svojih dušah. Zaradi tega 

lahko postanete vznemirjeni, ker se boste počutili sami, brez opore. 

Moji zvesti verniki, razumeti morate tole: Jaz nisem daleč proč, kljub osamljenosti, ki jo 

morda čutite. Vse te prigode imajo samo en cilj in sicer, da okrepijo vašo vero na takšen 

način, da vam zagotovijo, da vsakokrat naredite nove korake proti Meni. To se imenujejo 

stopnice k duhovni popolnosti, ki so Nebesa. To je dolgo stopnišče in lahko traja zelo dolgo 

časa, da bi dosegli zgornje stopnice. Vsak korak lahko predstavlja novo razodetje o tem 

kakšno izkustvo morate doţiveti preden lahko prejmete milosti, ki jih potrebujete, da bi 



povzdignili svoje duše na duhovno popolnost, ki je potrebna, da bi lahko vstopili v Raj 

Mojega Očeta. 

Po vsakem koraku se zgodi novo zavedanje, ki ga pričakujem od vas. Včasih je teţko, v 

drugih primerih pa se morda zdi nepravično. Toda za vsak korak, ki ga naredite, postajate bolj 

dovzetni za razumevanje Resnice Mojih naukov. 

Nekateri se vzpenjajo po teh stopnicah hitreje, medtem ko si drugi vzamejo čas. Nekateri 

Moji zvesti verniki lahko izgubijo pogum in stopijo nazaj en korak, dva ali tri naenkrat. To je 

normalno. Ostali, ki se premikajo prehitro, si pridobijo samozavest, ki jih prepriča, da 

razumejo vse duhovne stvari. Toda to je delo zavajalca, ki vas prepričuje, da sprejmete to 

laţno samozavest. Vsi darovi, ki vam jih dajem, lahko prihajajo samo od Mene. Ti darovi so 

vam podarjeni, Moji zvesti verniki, iz Moje neskončne Ljubezni do vas. Nikoli ne smete 

misliti, da če je vaša vera močna, da je to vse vaše delo. Da, vaša vera je lahko močna zaradi 

vaše neţnosti srca. Obenem pa je tudi Dar od Mene. Če ţelite doseči zgornjo stopnico, morate 

biti poniţni v svoji ljubezni do Mene. V vsakem trenutku izkazujte kreposti. 

Vsekakor bodite samozavestni v svoji veri, kajti to Mi je prijetno. Toda nikoli ne padite v 

past, da bi verjeli, da poznate vse skrivnosti Boţjega Kraljestva. Kot ljudje, ste rojeni z 

izvirnim grehom, in samo čas vam bo razodel te skrivnosti, Moji otroci. 

Vedno si prizadevajte sprejeti vse, tudi preizkušnje, ki vam jih lahko pošljem, kot Dar od 

Mene. Vse Moje Darove izlivam na vas zato, da bi postali močni v ljubezni do Mene. 

Zelo sem ponosen na vse Svoje otroke, ki verujejo Vame in Mi izkazujejo čast in spoštovanje. 

Če vas ţelim povzdigniti v polno Slavo Raja Mojega Očeta, si morate prizadevati, da bi 

dosegli slavo v popolnem zedinjenju z Menoj. 

Če ţelite to doseči, Moji otroci, vam bo vzelo nekaj časa, potrebna pa je potrpeţljivost, preden 

boste lahko popolnoma predali svoje duše Meni. Ko se bo enkrat to zgodilo, boste postali za 

vso večnost del Mojega Mističnega Telesa. 

Moji otroci, predajte se Moji popolnoma čisti Ljubezni in nikoli se ne boste obračali nazaj ali 

se bali, kajti varni boste v Mojem Naročju. 

Ostanite močni, Moji zvesti otroci, tudi v času stisk. Nikoli ne bom zapustil Svojih ljubljenih 

zvestih vernih. Nikoli. 

Vaš ljubljeni Odrešenik  

Jezus Kristus 

 

SVETOVNI NAČRT, DA BI ZMANJŠALI SVETOVNO POPULACIJO IN 

IZRINILI SVETOVNE VODITELJE  

Petek, 26. november 2010 ob 3:00 



Moja ljubljena hči, kmalu boš dobila duhovnega voditelja, ki te bo vodil. Toda zapomni si, da 

Jaz kličem veliko Mojih vernih, vendar se vsi ne odzovejo klicu. Kot veš, ne morem posegati 

v svobodno voljo - Dar, ki je bil dan vsemu človeštvu. Nič zato. Zdaj je pomembno, da 

nadaljuješ s tem nujnim Delom, da bodo Moji otroci prisluhnili in bodo rešeni. 

Znamenja 

Prepričana bodi, da so spremembe pred vrati. Kmalu bo tako veliko znamenj, da bo samo 

peščica ljudi na tej Zemlji, ki jih ne bo opazila. Znamenja o katerih govorim, so ta, ki se 

dogajajo po Mojih vidcih; po prikazovanjih Moje ljubljene Blagoslovljene Matere v Evropi. 

Mnogi, ki bodo odprli svoj um in odprli svoje ujete duše, bodo razumeli, da ta prikazovanja 

prihajajo iz Nebes. Ko bodo Moji otroci videli čudeţna znamenja, ki bodo vidna na soncu, 

bodo takrat spoznali Resnico. 

Prezri zaničevanje, posmehovanje in sovraštvo, ki ti ga bodo izkazovali ljudje, ko bodo brali 

vsebino teh zapisov. Enako se je zgodilo Mojim Apostolom, kateri so z Darom Svetega Duha 

opravljali svoje Delo. Tudi tebi, Moja hči, je bil dan ta Dar. Nikoli Ga ne zavračaj ali dvomi v 

Njega. Resničen je, in zdaj ti to veš. Tvoji dvomi so končno začeli izginjati. 

Kot sem ti povedal, ti bom poslal pomoč. Dokazi te obljube so se zdaj začeli razpletati. Dajal 

ti bom tudi informacije prihodnjih dogodkov, ki jih moraš razodeti vsem, tudi nevernikom. 

Ali je pomembno če ne bodo verjeli na začetku? Ko se bodo dogodki začeli odvijati, ne bodo 

imeli nobene druge moţnosti kot da priznajo Resnico. 

Načrt za povzročitev vojne 

Svetovne sile načrtujejo zlobni načrt, ki je ţe v teku, da bi ustvarili vojno – z namenom, da bi 

zmanjšali svetovno prebivalstvo. Molite, molite zdaj, da boste pomagali omiliti trpljenje, ki jo 

ti zlobni ljudje ţelijo povzročiti na Zemlji. Njihova neumna zvestoba zavajalcu pomeni, da so  

po satanističnih močeh, ki jih prejemajo pod njegovim vplivom, odločeni, da ne glede na 

ceno, izvršijo ta načrt. 

Načrti, da bi s prestola izrinili Papeža Benedikta 

Zdaj načrtujejo tudi, da bi prevzeli nadzor nad cerkvami in drugimi religijami, vključno z 

Vatikanom. Moj Papeţ, Moj ljubljeni Benedikt, je obkroţen s strani tistih, ki načrtujejo 

njegov padec. Ostali svetovni voditelji, ki se ne zavedajo temeljnih sil, ki so skrite v njihovem 

lastnem krogu, bodo tudi napadeni z namenom, da bi jih izrinili iz poloţajev.  

Moji otroci, zbudite se in se borite. To je zelo resnična vojna, kot še nobena druga vojna, ki je 

bila na Zemlji. To je vojna, ki je uperjena proti vas, proti vsakemu izmed Mojih otrok. Vi ste 

tarča. Teţava je v tem, da ne morete videti svojega sovraţnika. Ti ljudje so strahopetci po srcu 

in nimajo poguma, da bi se vam pokazali. 

Skrivnostna srečanja 



Ti ljudje so obsedeni sami s seboj, srečujejo pa se na skrivnem, znotraj vaših skupnosti in so 

razkropljeni v vseh predelih ţivljenja. Niso samo v prostorih vlad, ampak tudi v sodnih 

dvoranah, policijskih postajah, poslovnih skupnostih, izobraţevalnih ustanovah in vojski. 

Nikoli ne dovolite tem ljudem, da bi vam diktirali kako naj molite. Bodite pozorni kako bodo 

poskušali nadzorovati vaše ţivljenje in vas začeli pripravljati na to kar prihaja. 

Opozorilo Svetovnega Cepljenja 

Prvo kot prvo, molite v skupinah. Molite za te ljudi, ki so goreči privrţenci satana. Molitev bo 

pomagala zaustaviti nekaj teh katastrof. Bodite pozorni na grozodejstva, ki vam jih bodo 

poskušali povzročiti s cepljenjem. Ne zaupajte nobeni nenadni svetovni pobudi, da bi se 

cepili, ki bo morda izgledala sočutna v njenih namenih. Bodite na preţi. Te skupine se v vsaki 

drţavi tajno dogovarjajo za nadzor nad čim več ljudmi. 

Ne bojte se, kajti zaščitil bom Svoje verne, ki molijo k Meni. Molite tudi za pogumne duše 

med vami, ki so se odločile oznanjevati Resnico. Mnogim tem ljudem se posmehujejo, ampak 

v večini primerov, ti ljudje govorijo Resnico. 

Naredite si zalogo hrane 

Ne zanašajte se na dostavljalce ţivil. Pripravite se zdaj za prihodnost. Začnite zbirati in saditi 

svojo hrano. Pripravite se, kot da prihaja vojna. Tisti, ki bodo storili to, bodo v redu. Molitev 

in poboţnost bo okrepčala vaše duše in vas rešila teh zlobnih ljudi. Nikoli jim ne dovolite, da 

kontrolirajo vaše misli in vero, po njihovem vztrajanju, da bi vzpostavili zakone, ki so 

namenjeni za uničenje druţin. Ti ljudje se bodo trudili spraviti narazen druţine, s tem da bodo 

spodbujali ločitev ter spolno in versko svobodo. 

Umor Svetovnih Voditeljev 

Oni bodo spodbujali sovraštvo med narodi, umorili svetovne voditelje po atentatih in vzeli 

svobodo ljudem s tem, da jih bodo prisilili, da se podvrţejo njihovi diktaturi. 

Kmalu se bo spustila Boţja Jeza, kajti On ne bo več dolgo prenašal njihove hudobije, razen če 

bodo ti ljudje, ki so se odločili slediti svojim satanično navdihnjenim organizacijam, obrnili 

hrbet temu zlu. Molite za njih. 

Bodite previdni katere ljudi volite v svojih drţavah. Bodite pozorni na kakšen način se vam 

predstavljajo, kakšne besede govorijo. Poslušajte tiste, ki vas skušajo opozoriti. Pozivam vas, 

da molite za tiste, ki vas ne skušajo opozoriti, tako da se bodo tudi ti spreobrnili in rešili. 

Ti dogodki, o katerih govorim, se bodo začeli kmalu razpletati. Ostanite trdno povezani 

skupaj. Naj bo vaša zaloga hrane pripravljena. Poskrbite, da boste lahko vzgajali svojo lastno 

zelenjavo in ostale stvari za preţivetje. To je vojna proti vam, toda ne bo izgledalo tako. Samo 

bodite na preţi. 

Cerkve bodo zaprte 



Tisti, ki boste zbrali pogum in šli nazaj v cerkev, naj vas nikoli ne bo strah moliti ali pokazati 

svojo vero v javnosti. Tisti izmed vas, ki jemljete Mojo Cerkev kot nekaj samoumevnega; ne 

delajte tega. Kajti samo takrat, ko vam bo prav ta Dar, s katerim izkazujete svojo vero v 

javnosti, odvzet, boste končno spoznali Resnico. In to vas bo spravilo v jezo. 

Moja hči, povej Mojemu ljudstvu naj ne paničari. Oni, Moji verni, bodo rešeni in dvignjeni z 

Menoj v oblake, kjer bodo pričakali Moj Novi Raj na Zemlji. Uţivali bodo Moj Novi Raj in 

se ponovno zdruţili s svojimi pokojnimi druţinami v tem novem večnem ţivljenju. Ostati 

morajo močni, moliti in izkazovati ljubezen drug drugemu. Molite, molite, molite še posebno 

za tiste izgubljene, zavedene duše, ki se ne zavedajo kaj bodo njihova dejanja pomenila za 

njihovo prihodnost v ţivljenju po tem. 

Tisti z mlačnimi dušami 

Molite tudi za Moje ostale otroke; tiste z mlačnimi dušami. Ti otroci morajo priti nazaj k 

Meni in to kmalu. Otroci, zaradi ljubezni drug do drugega se ne obotavljajte in jim povejte 

Resnico. Po zgledu jim pokaţite pomembnost molitve, da tudi oni ne bodo izgubljeni. 

Ostanite močni. Nikoli se ne predajte vojski zavajalca. Nikoli. Zavzemajte se za to v kar 

verjamete. Zaščitite zdaj svojo druţino. Pridite nazaj k Meni. Vsak dan molite Moj Roţni 

Venec Boţjega Usmiljenja. Kristjani povsod po svetu; molite Roţni Venec. Naj vas Moja 

Mati, po njeni priprošnji, pripelje nazaj k Meni. 

Moji otroci, Jaz jočem za vse vas. Zdaj potrebujem Svoje verne, da se zberete skupaj z Menoj 

v bitki proti temu zlu. Molitev je ključ. 

Vaš ljubljeni Odrešenik, Jezus Kristus 

 

KNJIGA RAZODETJA 

Petek, 26. november 2010 ob 12:00 

Moja draga ljubljena hči, danes je dan, ko je Moje Srce zlomljeno zaradi nemira in globoke 

ţalosti v svetu. V obupu gledam kako se v svetu povečuje jeza drug proti drugemu. Veliko 

Moje ţalosti izvira iz vednosti, da se bodo te prerokbe uresničile, a kljub temu se večina 

človeštva ne bo spametovala. 

Molite za Rusijo, da bi se posvetila Moji Blagoslovljeni Materi 

Ljudje še vedno zanikajo, da so bili ti dogodki napovedani v Knjigi Razodetja. Zaradi tega bo 

zdaj veliko ljudi trpelo zaradi pomanjkanja vere. Molite zdaj, da se bo Rusija končno 

posvetila Moji Blagoslovljeni Materi. Molite, molite, molite, da bi se to zgodilo, kajti ta veliki 

doseţek bo prišel samo po molitvi. Če se bo to zgodilo, bo na milijone ljudi rešenih, kajti 

nevarnost obstaja, da se bodo komunistične sile dvignile s kačo in se zdruţile skupaj, s tem pa 

boste vi, Moji otroci, postali nemočni. 

 



Poglejte zdaj hitrost s katero se narodi pripravljajo na spopad. Hitrost svetovnih dogodkov bo 

povzročilo veliko začudenost, ko se bodo le-ti začeli razpletati v svoji intenzivnosti. Moji 

verni, poslušati Me morate. Molitvene skupine bodo bistvenega pomena za širjenje 

spreobrnjenja in omiljenje teh katastrofalnih dogodkov. Tudi tisti izmed vas, ki ste brezskrbni 

v svojem ţivljenju, kjer jemljete vse kot nekaj samoumevnega, ne boste več mogli ignorirati 

te dogodke. Zdaj Me morate poslušati in sprejeti, da se ti dogodki, napovedani v Knjigi 

Razodetja, uresničujejo. 

Sklenite zdaj svoje roke v molitvi. Četudi nosite v svojem srcu samo iskrico ljubezni do 

Mene, Me prosite naj vas objamem, tako da lahko priţgem in okrepim vašo vero Vame. 

Boril se bom za vsakega izmed vas 

Boril se bom prav do bridkega konca, da bi vas vse privedel bliţe Mojemu Srcu, bodisi ste 

otrok, najstnik, mlad človek, srednjih let ali starejši – v Mojih očeh ste vsi enaki. Vi ste Moja 

draga ljubljena druţina – prav vsak izmed vas. Nihče ni izključen, niti tisti izmed vas, ki ne 

verujete, da obstajam. Niti tisti, ki verujete, da obstajam ampak Me sovraţite – še vedno vas 

ljubim. Moja ljubezen je polna strasti in presega vaše razumevanje. Naredil bom vse kar je v 

Moji Moči, da bi vas privedel nazaj v Moj objem. Ne bom tako zlahka prepustil satanu vašo 

dušo. 

Prosim, pridite k Meni 

Prosim, pridite k Meni – ne glede na to koliko dvomov imate – in Mi dovolite, da napolnim 

vaša srca s Svojo Boţansko Ljubeznijo. Samo en delček te Ljubezni vam bo pomagal, da se 

pripravite na večno ţivljenje v Raju z Menoj, Mojim Večnim Očetom in vašimi brati in 

sestrami. To je vaša dediščina, vaša zakonita dediščina. 

Ne zapravite te priloţnosti za odrešenje. Ko se bo vaše ţivljenje na zemlji pribliţevalo koncu, 

boste imeli na voljo dve izbiri kje ţiveti v prihodnjem ţivljenju:  V Nebesih ali v globinah 

Pekla s satanom, ki vas bo vzel s seboj, po grehih, s katerimi vas skuša, da jih izvršujete na 

Zemlji. Odprite zdaj svoje oči. Zapomnite si: smrt na Zemlji se lahko zgodi na katerikoli dan, 

kadarkoli in ko boste to najmanj pričakovali. 

Po tem Sporočilu vas rotim, da sprejmete Resnico, preden bo nastopil Sodni Dan. Vedno si 

zapomnite: ljubim vas, ne glede na to kako hudo ste grešili. Ko boste prišli k Meni in Me 

prosili za odpuščanje iz globine svojega srca, vam bo odpuščeno - tudi v času vaših zadnjih 

izdihljajev. 

Vaš ljubljeni Odrešenik, Jezus Kristus 

 

 

KLIC VERNIKOM, DA BI SPREOBRNILI IZGUBLJENE DUŠE 

Petek, 26. november 2010 ob 15:00 



Moja draga ljubljena hči, Blagoslovljena Trojica se zdruţuje s teboj kot eno, da bi 

posredovala Boţjo Resnico vsaki duši na svetu, kot nekaj nujnega. 

Ti, Moja hči, zdaj čutiš bolečino in trpljenje v svojem srcu, v zedinjenju z Menoj, zaradi 

človeštva. Ljudje so izgubili vero, to pa ti prinaša globoko ţalost in občutek strahu za njihovo 

prihodnost. 

Moji ljubljeni zvesti verniki se zdaj, v teh časih, z vezjo močne Boţanske Ljubezni, 

zdruţujejo po vsem svetu, da bi rešili duše pred pogubljenjem. 

Ti, Moji otroci Luči, prihajajo iz vseh narodov. Med seboj se bodo takoj prepoznali, ne glede 

na njihovo raso, barvo koţe ali veroizpoved. Jaz jih vodim, tako da bo ta vojska ljubezni 

pomagala okrepiti vero človeštva v tem obdobju zgodovine. 

Še nikoli doslej nisem tako očitno razodeval Svojo Navzočnost v srcih vernikov. Oni čutijo 

trpljenje, ki ga Jaz prenašam, ko sem priča sovraštvu, ki prihaja iz src ljudi, tudi iz tistih za 

katere bi mislili, da so prijazni in obzirni. Ljubezen do samega sebe uničuje Moje otroke. 

Sebičnost in pomanjkanje izkazovanja pozornosti ranljivim ljudem in tistim, ki vas obdajajo, 

pusti madeţ sramu, ki ga je teţko odstraniti. Okrutnost, ki ga ljudje izkazujejo svojim bliţnjim 

- vse z enim motivom v mislih: samo-zadoščenje - je doseglo najvišjo raven doslej. 

Obsedenost s svojimi lastnimi potrebami je greh v očeh Mojega Večnega Očeta. 

Tako zelo veliko laţnih izgovorov je izrečenih v imenu samospoštovanja, kar je popolnoma 

nesprejemljivo in proti Mojim Naukom. Ljubite drug drugega. Ravnajte z drugimi tako, kot bi 

vi ţeleli, da drugi ravnajo z vami. Najprej poskrbite za potrebe drugih, pred svojimi. 

Zavzemite se za človeške pravice svojih bratov in sester, ko bodo drugi ravnali z njimi 

nepravično. Nikoli, in res nikoli, ne opravičujte kaznovanja določene osebe, z namenom da bi 

pridobili materialno korist. Izkazujte ljubezen in sočutje, tudi do vaših sovraţnikov. Zaradi 

materialističnih negotovosti, ki jih Moji otroci čutijo, to ni lahka naloga. Simptomi sebične 

odvisnosti z bogastvom, lepoto in s tako imenovanim uspehom, v katerega veliko ljudi 

verjame, da je to nekaj normalnega pri človeku, povzročajo grozno zmedenost. 

Ta miselnost, ko so ljudem oprani moţgani tako, da v imenu samospoštovanja postavljajo 

svoje potrebe na prvo mesto, je bila vkoreninjena v človeško psiho ţe zelo dolgo časa, toda to 

filozofijo so zdaj okrepile sile modernih komunikacij. Ko Moji otroci, skoraj vsak dan, 

poslušajo ta sporočila preko televizije, medijev, kina, glasbe in interneta, ta sporočila 

sprejmejo kot nekaj pomembnega. 

Kljub laţnim obljubam, ki jih ta prepričanja, katera so privlačna zato, ker nudijo 

samozadoščenje, in katera je teţko zavrniti, predstavljajo, Moji otroci sprejmejo laţi, ki jih je 

v njihove misli poloţil zavajalec – satan. 

Nemir, ki ga čutijo takoj po tem, ko so izkoristili nekoga drugega, teţko razumejo. Oni, Moji 

otroci, ko dobijo to nagrado, ki pripada drugemu, niso srečni. Nato iščejo še več podobnih 

stvari; tako nenasiten je njihov apetit. Ampak brez učinka. Ne morejo v polnosti zadostiti 

samega sebe. Oni nimajo resničnega veselja, naravnega zadovoljstva, in ne razumejo 

praznine, ki jo čutijo znotraj sebe. 



 

Ko svoje potrebe postavljate pred potrebe drugih, je to sebično. Ko nepravično izkoriščate 

šibkejše in bolj ranljive kot ste vi, je to grešno. Kadar poškodujete dostojanstvo ljudi in jim 

nato odvzamete pravico do tega, da bi ustrezno nahranili svoje druţine, Me to globoko ţali. 

Jaz trpim skupaj s temi dušami. Če povzročite krivico vašemu bliţnjemu, to krivico 

povzročite Meni. Ko po svojih grdih besedah ranite svojega bliţnjega, ste krivi povzročanja 

bolečin Mojemu Srcu. 

 

Kadar so ljudje nasilni med seboj in kaznujejo drug drugega, Jaz prestajam bolečino Svojega 

Trpljenja na Kriţu. Jaz podoţivljam to Trpljenje. Jaz čutim njihovo bolečino ko jim 

povzročate telesno trpljenje. Ko morite druge, Me pribijate na Kriţ in ste krivi poslednjega 

poniţanja Mene. 

 

Otroci, vedite tole: greh vas bo vodil v Pekel. To je zastrašujoče za tiste vernike, ki Me imajo 

za Usmiljenega Sodnika. Moja obljuba neskončnega Usmiljenja, ki ga bom dal vsakemu 

izmed vas, ki se kesa svojih grehov, je še vedno zagotovljena. Toda, kako naj rešim tiste, ki 

ne bodo ţeleli videti svojih napačnih dejanj v njihovem na glavo obrnjenem ţivljenju? 

 

Oznanjevanje Resnice Mojih Naukov je pomembno. Zaradi privlačnosti toliko motečih 

dejavnikov, ki obstajajo, bo veliko Mojih otrok zelo teţko prepoznalo Boţjo Besedo. Mnogi 

ne poznajo Boţje Nauke, ki so bili dani po prerokih oziroma Svetem Pismu. Mnogi preprosto 

ne ţelijo vedeti. Ostali ne bodo hoteli poslušati, čeprav bo Beseda razširjena po Mojih 

prerokih in glasnikih današnjega časa, z vidnimi znamenji, tako da jih bodo lahko vsi videli. 

Zaradi tega bo odvisno od vernikov, da bodo molili za preostale. Zdaj so potrebne posebne 

molitve. Z molitvijo Roţnega Venca Boţjega Usmiljenja - močna molitev, ki je bila dana 

Moji ljubljeni sestri Favstini - se bo zgodilo mnogo spreobrnjenj. 

 

Ko se bo to zgodilo, vas vse prosim, Moji otroci, da se ponovno zdruţite v molitvene skupine 

in še naprej molite za te Moje izgubljene otroke, vaše brate in sestre, in jih usmerjate. 

 

V Mojem Imenu in v Imenu Blagoslovljene Trojice pozivam Svoje ljubljene otroke, da 

zdruţijo svoje moči, v zedinjenju z Mojim Srcem in Mi pomagajo reševati njihove duše. Tako 

zelo jih vse ljubim, da jočem ţalostne in grenke solze groze zanje. Ne ţelim si jih izgubiti.  

 

Pomagajte Mi, Moji verni, ki ste v Luči, da ponovno zdruţimo te izgubljene duše z Mojo 

druţino, tako da bodo tudi oni izkusili Resnični Raj, za katerega se tako obupno ţenejo. 

 

Podajte jim roke. Govorite z njimi. Poslušajte jih. Izkaţite jim sočutje, četudi vam ga nazaj 

vrţejo v obliki zaničevanja. Bodite potrpeţljivi z njimi. Nad vsem tem pa naj začutijo Mojo 

Ljubezen preko vas. 

 

Tako vas ne bodo mogli zlahka zavrniti, tudi če vas bodo zaničevali. Po vaših molitvah lahko 

rešite njihove duše in jih tudi boste. 

 

Pozdravljam vas, Moji dragi verni. Zaradi ljubezni in poboţnosti, ki ju izkazujete Meni, Moji 

Blagoslovljeni Materi, Kraljici Nebes in Blagoslovljeni Trojici, prinašate Mojim Očem solze 

radosti. 

 



Mi, ter vsi angeli in svetniki v Nebesih se zdaj radujemo na vaš odziv temu klicu. Zato 

pojdite, in opravljajte svoje Delo v Imenu Mojega Večnega Očeta. Prinesite Mi nazaj Mojo 

čredo. 

 

Vaš zvesti Odrešenik  

Jezus Kristus 

 
 

PREGANJANJE PRISTNIH VIDCEV 

Ponedeljek, 29. november 2010 ob 12:48 

Moja hči, zapiši si to in opozori svet na preganjanje, ki ga doţivljajo Moje izbrane duše, 

katere so poslane v svet, da bi posredovale Resnico, zato da bi se duše lahko rešile pred 

Mojim Drugim Prihodom. 

Opazila boš, da so Moji izbrani vidci in preroki tisti, ki bodo takoj zavrnjeni, prej kot laţni 

preroki. Te Moje čudovite duše, izbrane zaradi njihove preproste poboţnosti, bodo trpele, v 

zedinjenju z Menoj, zavrnitev, ki sem jo Jaz pretrpel po rokah človeštva. 

Tisti, ki trpijo v Meni, z Menoj in zaradi Mene so pristni preroki. To so duše, katere bodo 

mučili, zaničevali in jih takoj obsodili v Mojem Imenu. Moja lastna Cerkev jih bo tudi 

zavrnila, toda ne vsi Moji sveti sluţabniki. Zvesti verniki, ki pozorno sledijo Mojim Naukom, 

bodo tudi skušani, da bi jih zavrnili, dokler s časom ne bodo spoznali Resnico. 

Od začetka časov, ko sem se, po Svojem Boţjem Usmiljenju, odločil pošiljati preroke v svet, 

da bi vas vse opomnil o Mojih Naukih, jim je sprva verjelo zelo malo ljudi. Veliko jih je bilo 

zaničevanih, na njih pa so gledali kot da imajo bujno domišljijo, depresijo ali pa so bili 

preprosto obsojeni kot zmešani. Večina teh prerokov je bila preobremenjena zaradi njihovega 

prvega srečanja z Bogom. Mnogo jih je dvomilo v ta mistična doţivetja kar nekaj časa, preden 

so sprejeli pristnost le-teh. Ti preroki so počasi razkrivali svoja doţivetja drugim. Potreben je 

bil čas, da so sprejeli ta doţivetja. 

Vse Moje izbrane duše, čeprav so sprejele svoje poslanstvo, so se obotavljale, da bi razkrile 

Sporočila, oziroma navodila od Mene, celo Mojim svetim sluţabnikom; nunam, duhovnikom, 

škofom in kardinalom. Do teh ljudi so čutile strahospoštovanje, v svojih srcih pa so vedele, da 

se bodo z vprašanji, ki jim bodo postavljena, zelo teţko soočili. Mnogi poklicani niso razkrili 

svojih Sporočil. Namesto tega so molili in se osebno ţrtvovali, da bi tako opravili svojo 

dolţnost do Mene. 

 

Ostalim, ki so razkrili Sporočila, kot jim je naročila Moja Blagoslovljena Mati in Jaz, niso 

verjeli. Samo zaradi Boţanskih znamenj, ki so sčasoma postala očitna, so začeli verjeti. 

 

Vse Svoje verne pozivam naj poslušajo svoje srce. Preberite Sporočila, ki jih posredujejo 

Moji dragoceni vidci. Ta Sporočila se vam dajejo iz Čiste Ljubezni, da bi vam pomagala 

pokazati smernice in rešiti duše. To je njihov namen. Če ste se odločili, da niso Boţjega 

izvora, potem molite za vodstvo. Če ste se odločili da so Boţjega izvora, potem molite, 

molite, molite za Moje vidce, da jim bodo prisluhnili. 



 

Naj vas zdaj opozorim o znamenjih, na katere morate paziti, ko bodo Moji pristni vidci 

preganjani v Mojem Imenu. Ko bodo privrţenci zavajalca videli njihovo Luč, jih bodo dobili 

na tarčo in jih napadli s takšno zlobo, ki vam bo vzela sapo. Ne bodo jih samo mučili z 

zasmehovanjem, ampak bodo šli tudi do izrednih mej, da bi jih diskreditirali v Mojem Imenu. 

Bolečina, ki jo trpijo Moji učenci, ni nič proti bolečini, ki jo povzročajo Meni. 

 

Moje trpljenje je v zadnjih časih doseglo takšno stopnjo, da ponovno podoţivljam strašno 

mučenje, ki sem ga prestal, ko sem umrl za vaše grehe; za vse grehe, za vse človeštvo; tudi za 

grehe tistih, ki zadajajo bolečino Meni in Mojim vidcem, tudi za morilce, za tiste ljudi, ki Me 

javno zanikajo in se hvalijo s tem, ter za vso strašno zlo trenutno prisotno v svetu. 

 

Prosim, prisluhnite Mojim vidcem. V svojih srcih boste prepoznali Resnico, ko jim boste 

prisluhnili. Prosim, ne padite v isto past, v katero so padli tisti, ki so preganjali vidce Moje 

Blagoslovljene Matere; Sveto Bernardko in Moje male otroke v Fatimi. Z njimi so ravnali s 

skrajnim nespoštovanjem, še posebno Moji sveti sluţabniki. Moji sveti sluţabniki so tisti, ki 

Me najbolj ranijo, kadar so človeštvu iz Ljubezni dana Moja Boţanska prikazovanja. Moje 

Srce še bolj trpi, kadar ne verjamejo v nadnaravna prikazovanja, niti jih ne prepoznajo, ko so 

jim izročena. 

 

Prosim, molite za Moje vidce in še posebno za tiste Moje vidce, katerih Sporočila ne smejo 

biti zavrnjena zaradi ljubezni, ki jih izkazujejo in opozoril, ki jih vsebujejo, kajti oni so Moji 

resnični vidci. Prepoznali jih boste po ţalitvah, obrekovanju, mučenju in zlorabah, ki jih 

prejemajo po rokah Mojih otrok. 

 

Če boste pozorni na zalitve, ki jih prejemajo in na laţi, ki so razširjene o njih na takšen 

poniţevalen način, se boste morali vprašati: če so to osebo mučili in ji niso verjeli, zakaj se te 

ţalitve nadaljujejo s takšno intenzivnostjo? Potem boste dobili svoj odgovor. Molite k 

Svetemu Duhu za vodstvo, da boste lahko razločili Moje resnične preroke in vidce od ostalih, 

ki vas zavajajo. 

 

Vaš ljubljeni Odrešenik  

Jezus Kristus 

 

 

PRIZADEVANJE ZA BOGASTVO 

Torek, 30. november 2010 ob 12:00 

Moja ljubljena hči, zberi se in poslušaj temu kar imam za povedati. Od trenutka ko si prejela 

prvo Sporočilo in vse do sedanjih Sporočil se nahajaš v bolečem prehodu. Prosim, spoznaj, da 

ta Sporočila prihajajo od Mene. Prosim, odstrani zdaj svoje dvome. To ti bo omogočilo, da se 

osredotočiš na Delo, za katerega si bila poklicana. 

 

Zaradi dogodkov, ki se zdaj razpletajo po svetu, postaja iz dneva v dan jasnejše, kaj ţeli 

povzročiti zlobni Novi Svetovni Red. Zdruţeni Narodi, eni izmed mnogih voditeljev tega 

Novega Svetovnega Reda, se poskušajo znebiti vseh Mojih Naukov, uporabili pa bodo vsa 

smrtonosna oroţja, ki so jim na razpolago, da to storijo. 

 



Ne bojte se, kajti Moji verniki se bodo močno borili in Me ne bodo zanikali, še posebno v 

tistih drţavah, ki so posvečene Meni in ki imajo zvesto in neomajno vero. Oni ne bodo stali 

ob strani in dovolili, da se to zgodi. Toda mnogi bodo nemočni zaradi But for many, because of 

the costs involved in ensuring that their children are guided in the Light, they will be powerless. 
 

Kot sem ti ţe pojasnil, se bo Jeza Mojega Večnega Očeta kmalu pokazala na Zemlji, medtem 

ko Me ljudje vedno bolj zavračajo. 

 

Svet se zdi, da izgleda enako. Ljudje se zdijo, da so enaki. Svet televizije z svojim čarmom se 

zdi enak. Ljudje vtikajo svoje glave v pesek. Mislijo, da se bo svet še naprej vrtel tako kot se 

je do zdaj. Na ţalost se motijo. Moja dolţnost do Mojih otrok je, da vas rešim in ne dovolim, 

da vas še naprej vleče v prazne obljube, prazne sanje in laţne cilje. To so ti uţitki katerim ste 

se mnogo, mnogo let vdajali. To so te obljube, katerim ste, ne po svoji lastni krivdi, verjeli, da 

jim morate slediti, da bi si pridobili samospoštovanje, zasluţek in nagrado. Povedali so vam, 

da poskrbite najprej za sebe, ne glede na posledice. Zaradi svojih ambicij, pohlepa po tem, da 

bi imeli bogastvo vi in vaši otroci, ţelje postati boljši od svojih bratov in sester, in 

neprestanega prizadevanja, da bi vas hvalili, ste bili pretentani. 

 

Moje otroke je s temi ambicijami, ki so privlačne in polne sijaja, hranil zavajalec. Mnogi Moji 

otroci se bodo smejali temu Sporočilu in rekli, da to ni res. Na ţalost zavajalec obstaja, a 

večina Mojih otrok ne verjame v njegov obstoj. 

 

Zavajalec je pretkan v tem, da se skriva za stvarmi, ljudmi, dejanji in privlačnimi 

motivacijami. Njegova glamurozna privlačnost pomeni, da če v teh časih vprašaš 

posameznika kaj bi izbral: denar ali moţnost, da bi se ponovno zdruţil s svojo izgubljeno 

druţino – bi se odločil za denar. Vprašajte druge, če bi izdali svoje brate ali sestre zaradi 

materialnega dobička, in odgovor bi bil: da. Vprašajte majhnega otroka, če bi zamenjal svojo 

preprosto ţivljenje za ţivljenje polno dogodivščin in razburjenja in odgovor bi bil: da. 

 

Zakaj potem Moji otroci tako teţko razumejo, da ko enkrat doseţejo veliko bogastvo, si še 

vedno prizadevajo po še več in več? Bogat človek, ki si bo enkrat pridobil bogastvo, si ga bo 

ţelel vedno več in več. Razlog je v tem, da vam satanova darila pustijo surov, prazen občutek, 

ki ga ne razumete. Tako nadaljujete s svojim prizadevanjem, da bi si nabrali še več bogastva 

in to je ponavadi na račun blaginje svojega bliţnjega. Nihče si ne pridobi velikega bogastva, 

ne da bi ljudje, ki jih je srečal na poti do svojega bogastva, trpeli do neke mere. Nihče, ki si 

pridobi slavo, je ne bo dosegel, razen če ne bo kdo drug trpel zaradi tega. Človek, ki ne deli 

svojega bogastva je pogubljen. Oseba, ki nima ničesar, ponavadi deli več kot tisti, ki so bili 

blagoslovljeni z materialnim udobjem. 

 

Mojih Naukov se ne sme sprevračati 

Zakaj Moji otroci ignorirajo te Nauke, ki so jih učili Moji apostoli odkar je bila napisana 

Nova Zaveza? Zakaj ne prisluhnejo naukom, ki jih vsebuje Nova Zaveza? Ali verjamejo, da 

so jih napisali Moji apostoli zato, da jim ljudje ne bi prisluhnili? Ti Nauki se niso spremenili 

odkar sem zapustil to Zemljo. Tu so z razlogom. Vi lahko spremenite njihovo interpretacijo, 

jih sprevračate, jim dodajate nov pomen ali izbrišete nekaj delov, ampak ena stvar bo ostala. 

In to je Resnica. Resnica bo vedno ostala ista. Resnica se ne more spreminjati in se tudi ne bo 

spreminjala zato, da bi ustrezala človeštvu. Bodite pozorni zdaj na to kar imam za povedati. 

Vstanite in poslušajte: ne morete pričakovati, da boste hodili po tej poti in vstopili v 

Kraljestvo Mojega Očeta. Mnogi izmed vas opravičujete bogastvo in slavo, ki si ju pridobite 



in to pripisujete sreči. Kar pa se ne zavedate pa je, da ste mnogi izmed vas s tem ravnanjem 

prodali svoje duše hudobcu. 

 

Nekateri Moji otroci se zavedajo, da so storili te teţke grehe a jim je vseeno. Drugi resnično 

verjamejo, da preprosto počnejo to, kar je najboljše za njih in njihove druţinske člane. 

Razumeti morajo, da je finančna gotovost sprejemljiva, toda prizadevanje po razkošju in 

bogastvu pa ni. 

 

Resnica je ta, da so velike količine bogastva pridobljene po grehu. Bogastvo, ki je morda 

pridobljeno brez greha, bo vodilo v greh. 

 

Kljub Naukov Cerkve Mojega Očeta po vsem svetu, ljudje še vedno ne sprejemajo Mojih 

Naukov. Bogati ljudje, ki si prizadevajo za materialni dobiček, imajo enega Boga. Revni 

ljudje, ki si prizadevajo za bogastvo, imajo enega Boga. Oba sta ista: denar. Denar je 

nekoristen, če je bil pridobljen na nepošten način in če se ga ne deli s tistimi, ki ga nimajo. 

 

Denar, materialno bogastvo in vse dobre stvari, ki so jih pridobili tisti ljudje, ki se imajo za 

srečneţe, je potrebno deliti s tistimi, ki to potrebujejo. Denar, ki je bil podarjen v dobrodelne 

namene, je brez pomena, če je bil podarjen z namenom, da bi iskali slavo ali pozornost. 

 

Bodite prepričani, da ko bo zlo, ki ga zdaj načrtujejo v svetu, da bi vam izpraznili ţepe, 

postalo resničnost, boste šele takrat spoznali kako malo je vreden denar. Ko bodo ti zlobneţi, 

prevzeli vaš denar in ga ne boste mogli uporabiti, razen če se boste strinjali z njihovimi 

pogoji, boste šele takrat končno spoznali, da potrebujete alternativno pot do sreče. 

 

Vaš denar bo brez vrednosti. Tedaj boste morali preţiveti kot v dţungli. Tistim z instiktom za 

preţivetje bo laţje kot tistim, ki jim še nikoli doslej ni bilo potrebno delati na svojih 

upognjenih kolenih. Semena za pridelavo lastne hrane vam bodo pomenila več kot milijon 

dolarjev. Preprosti sadeţ vam bo pomenil več kot lesketajoč avto. Kajti, ko vam bo vse vzeto, 

boste začeli klicati k vašemu Stvarniku. Takrat, in res samo takrat, boste spoznali, da je vse 

kar je pomembno; ljubezen v vašem srcu. Kajti brez ljubezni ne morete rasti, niti ne morete 

vstopiti v Kraljestvo Mojega Očeta. 

 

Razmislite zdaj. Bodite previdni pri vašem prizadevanju po bogastvu. Zaustavite se zdaj 

preden bo prepozno. Delite svoje bogastvo in hodite za Menoj. To je teţka lekcija za Moje 

otroke, ki imajo občutek negotovosti. 

 

Vaš ljubljeni Odrešenik  

Jezus Kristus 

 

 

 

OPOZORILO ČLOVEŠTVU, DA SPOZNA RESNICO 

Torek, 7. december 2010 ob 03:15 

Da, Moja ljubljena hči, spet sem tu. Zapiši si to. Ti, Moja hči, ki si obrnila hrbet Meni, s tem 

ko si zanikala Resnico, Mi boš zdaj pomagala voditi Moje ljudstvo nazaj k Luči, Luči 

Resnice. 



Vsakemu bom dal priloţnost, da spozna Boţjo Resnico. Izkazal jim bom Usmiljenje preko 

Daru, ki jim bo dokazal, da Jaz obstajam. Ta Dar jim bo podarjen v času Opozorila, ko bodo 

končno spoznali Resnico. Na ţalost, se celo takrat ne bodo vsi spreobrnili in prišli k Meni 

oziroma v Večno Kraljestvo Mojega Očeta. 

Moja hči, s teboj nisem govoril ţe nekaj dni. To sem namerno storil. Podeljen ti je bil čas, da 

pazljivo premleješ vsebino Mojih Sporočil. 

Do zdaj si spoznala, da ta Sporočila prihajajo od Mene in da se vsa Sporočila ukvarjajo z zelo 

pomembnimi vprašanji. Mislim, da zdaj lahko razločiš Resnico Mojih naukov od tega, kar 

prihaja iz tvoje domišljije. Moja hči, zdaj lahko čutiš bolečino in obup, ki ju Jaz čutim, ko si 

skoraj vsak dan priča razočaranju, katerega čutima Jaz in Moj Večni Oče zaradi tega 

ţalostnega, praznega in neverujočega sveta.  

Ne samo, da ti neverniki povzročajo bolečino, ampak po darovih in milostih, ki sem ti jih dal, 

vidiš tudi zmedenost, ki obstaja v svetu, celo v glavah Mojih vernih. Tudi oni ne verjamejo 

tako zlahka v Resnico, ko jim je dana kot Dar Ljubezni od Mene, po Mojih prerokih. 

Kakšna dolga vijugasta pot je to za Moje otroke, ko si prizadevajo za Resnico in obljube, ki 

sem jim dal. Ko se srečuješ z Mojimi otroci vsak dan, in jih gledaš na ulici, televiziji, v 

medijih in med svojimi sosedi, jih zdaj gledaš skozi Moje Oči. Kaj vidiš? Popolna odtujenost 

za duhovni svet in pomanjkanje pravega pomena v njihovem ţivljenju, občutek brezupa kljub 

privlačnostim materialnih dobrin. 

Moji otroci se zdaj tega ne zavedajo, vendar oni prestajajo očiščenje. To očiščenje, ko 

doţivljajo močan občutek praznine zaradi pomanjkanja materialnih dobrin, Jaz dovoljujem. A 

kljub temu, je vse to povzročil človeški pohlep. By allowing people the right to their own free 

will, then they, the evil perpetrators of the collapse of the banking system worldwide, will 

continue with their cunning deceit. 

Mojemu ljudstvu, nedolţnim ţrtvam, sem dovolil prestajanje tega očiščenja. Zelo je 

pomembno, da gredo skozi to očiščenje, zato ker bodo stiske, ki jih bodo prestali, pomagale 

očistiti njihove duše. 

Zelo kmalu, ko materialnih dobrin ne bo več toliko in jih bo teţje dobiti, bodo začeli gledati 

na ţivljenje na globlji način. Preprostost jim bo pomagala, da bodo odprli svoje oči za 

Resnico tega kar je res pomembno. Brez tega očiščevanja, ki ga bom dopustil v prid duš 

Mojih otrok, oni ne bodo mogli priti bliţje Mojemu Srcu. 

Ko jim bodo odvzete materialne dobrine, do katerih so čutili tolikšno odvisnost in jih 

malikovali, se bodo spreobrnili k Resnici. Jasno bodo videli ljubezen v dušah drug drugega. 

Tako jasno bodo tudi, v vsej svoji grdoti, videli zlo v tistih, ki so obsedeni sami s seboj in s 

pohlepom. Na zvezdnike, po katerih bi se naj ljudje zgledovali in jih občudovali, bodo gledali 

na enak način kot jih gledam Jaz, in sicer s popolnim obupom in ţalostjo. 



Pojdi zdaj, Moja hči, in jasno glej na svojo nalogo. Zdaj poznaš Resnico. Ne dvomiš več. 

Čimprej razširi Resnico odrešenja, da bodo ljudje imeli moţnost prositi za odpuščanje svojih 

grehov pred Velikim Opozorilom. 

Vaš ljubljeni Odrešenik  

Jezus Kristus 

 

 

 

 

ŢIVLJENJE PO TEM 

Sobota, 11. december 2010 ob 9:15 

Moja draga ljubljena hči, zdaj si pripravljena, da nadaljuješ z nalogo in dokončaš Mojo Sveto 

Knjigo Resnice. Ti, Moja hči, si prestajala potrebno očiščenje, ki ti je dalo moč za opravljanje 

tega Dela. 

Moji otroci, tako ujeti v ta svet, ki je razdeljen na dva dela, se ne zavedajo, da bo kmalu vse 

postalo eno. Ta dva dela ponazarjata ţalost in veselje.Na svetu obstaja zdaj takšna ţalost, ki 

povzroča globoko zmedenost in obup. To je ţalost brez primerjave, ki je še doslej ni bilo 

odkar je bil svet ustvarjen. 

Ţalost, ki obstaja v današnjem svetu, temelji na izgubi, ki prihaja zaradi odvzema materialnih 

stvari. Veliko je tudi hrepenenje po miru na duhu, telesu in duši. Mir bo prišel samo po 

poniţnosti in sprejemanju Mojega Boţanskega Očeta in ljubezni do Njega. Potem je tu 

veselje. Z ljubeznijo se veselim, kadar se Moji otroci smejijo, veselijo in uţivajo. To je Dar, ki 

prihaja od Mene. Smeh in veselje je pomemben Dar človeštvu šele ko je čist in ne na račun 

drug drugega. 

Moji otroci z malo vere: vem, da je teţko, da se zaustavite in rečete: »vračam se nazaj k 

Bogu«. Toliki izmed vas se ne zavedate kdo je Večni Oče. Zelo malo se jih zaveda, da On 

pazi na prav vsakega izmed njih, vsak trenutek njihovega ţivljenja. On se veseli, smeji in čuti 

veliko radost, ko so Njegovi otroci srečni. Toda On ne gleda z naklonjenostjo na tiste, ki se 

veselijo brez ljubezni v svojem srcu. 

Tudi Jaz, vaš Odrešenik, Jezus Kristus, ljubim vse vas, Svoje otroke. A vendar sem eno s 

Svojim Večnim Očetom. Veselim se z vami in upam, da boste prišli nazaj k Meni. 

Pridite k Meni, Moji otroci, kot eno in se Mi pribliţujte z odprtimi srci. 

Mnogo Mojih otrok se boji Sporočil, ki se navezujejo na Moj Drugi Prihod na Zemljo. Ni se 

potrebno bati. Moj Drugi Prihod bo trenutek popolne radosti, slave in čistega veselja, kajti vsi 

tisti, ki se boste spreobrnili, boste jokali solze radosti, ko vas bom drţal v Svojem Naročju. 

 



Verniki, prosim, prosim molite zdaj za tiste, ki ne verujejo ali ki so izgubljeni. Kmet, ki 

skupaj zbere svojo čredo, bo vedno, brez predaha, iskal tiste, ki so se izgubile. Sladkost 

zmage, ki jo čuti, ko pridejo nazaj v njegov objem, je enak občutku, ki ga Jaz dobim, ko se 

Moji izgubljeni otroci vrnejo nazaj k Meni. 

 

Otroci, tudi v trenutkih veselja in smeha na tej Zemlji, si prosim zapomnite eno stvar: to je le 

zelo majhen delček čistega veselja in radosti, ki bo obstajal na Novi Zemlji, ko se bo prikazal 

izgubljeni Raj. Ko se bo to zgodilo, se bo izbrano ljudstvo - tisti, ki ţivijo poštena ţivljenja, ki 

verujejo v svojega Stvarnika - zdruţilo z mrtvimi, ki bodo vstali. Ljudje, vaši prijatelji in 

druţine, ki so prestopili prag tega ţivljenja, se Mi bodo pridruţili v tem novem veličastnem 

kraljestvu. Zapomnite si otroci: pomembno je, da ne jemljete te Zemlje kot nekaj 

samoumevnega. Niti ne mislite, da je vse, kar je na njej, pod vašo kontrolo, zato ker ni. 

Medtem ko ste še naprej pod vplivom njenih obljub, razočaranj, radosti in čudes, si 

zapomnite, da je ta Zemlja samo začasni prostor, prehod, preden boste vstopili v Kraljestvo 

Mojega Očeta – v Nova Nebesa in Novo Zemljo, ki bosta postali eno. 

 

Moji otroci, še en poslednji poziv: molite k Meni s svojimi besedami. Prosite Me naj vas 

vodim. Prosite Me naj vam pokaţem ljubezen in Resnico na način, ki bo imela smisel. Ne 

tiščite svoje glave v pesek ali pa ne boste uţivali slavo Nove Zemlje. 

Prazna pot v nič 

Otroci, ki Me zaničujejo in Me zavračajo vam bodo povedali, da ni ţivljenja po tem. Naj vam 

zagotovim, da ne zavračajo samo vstop v Raj, ampak namesto tega izbirajo prazno pot v nič. 

V nekaterih primerih, sledijo prevaram zavajalca – hudobca –, ki se tako neslišno premika s 

smrtonosno močjo; v drţanju njegove roke mu slepo sledijo skozi peklenska vrata, brez da bi 

se zavedali, da on obstaja. 

 

Moje trpljenje v vrtu Getsemani 

Ko Moji verniki gledajo te ljudi, kako se aroganto obnašajo in poudarjajo svoj ateizem, 

strašno trpijo. Tisti, ki so vzeli Moj Kriţ na svoje rame, čutijo bolečino, ki sem jo Jaz trpel v 

času Svojega Smrtnega Boja v Vrtu Getsemani. V Vrtu Getsemani sem globoko v sebi vedel, 

da kljub temu, da sem prostovoljno sprejel poslednjo Ţrtvovanje, ko sem sprejel smrt kot 

sredstvo, da bi podelil Svojim otrokom moţnost vstopiti v Kraljestvo Mojega Očeta, da to ne 

bo koristilo nekaterim Mojim otrokom. To je bila najhujša bolečina, zaradi katere sem potil 

Kri. Groza, ki sem jo čutil do izgubljenih duš, še vedno ostaja v Meni. 

 

Tisti izmed vas, ki se sprašujete : »če si Bog, ali če si Jezus Kristus, potem zagotovo lahko 

storiš karkoli?« Moj odgovor je: seveda. Razen ene stvari: Jaz ne morem posegati v vašo 

svobodno voljo, ki je bila dana človeštvu. Od Mojih otrok bo odvisno kako bodo ravnali s 

svojo svobodno voljo.  

Vaš ljubeči Kristus 

Vaš Odrešenik, Jezus Kristus 

 



 

POZIV K ZAUSTAVITVI UMORA/SPLAVA 

Četrtek, 16. december 2010 ob 13:10 

Zapiši tole, Moja hči. Umor nedolţnih ţrtev, je eden največjih grehov, ki ga ljudje lahko 

povzročijo drug drugemu. To je najhujši greh mesa, ki Mi povzroča globoke bolečine. 

Pomanjkanje spoštovanja, ki ga ima dandanes človeštvo do človeškega ţivljenja, v svetu 

postaja vse očitnejše.  

Ţivljenje je dragoceni Dar od Boga. Nihče nima pravice vzeti ţivljenja drugemu. Nihče nima 

pravice vzeti ţivljenja otroku, ki se še ni rodil. Ta zločin je grozoten in neodpustljiv. Vse duše 

prihajajo od Mojega Večnega Očeta in so ustvarjene v trenutku spočetja. Otročiče, nedolţne 

duše, morijo prav tisti ljudje, ki so poslani, da jih vzgajajo – njihove lastne matere, ki so 

odgovorne za to, da se jim odreka pravica do rojstva.  

Zakaj Moji otroci stojijo ob strani in ničesar ne ukrenejo? V imenu svobode so ti mali angeli, 

ki prihajajo iz Kraljestva Mojega Očeta vzeti iz te Zemlje, preden nastopi čas, ki jim je 

odmerjen kot Boţjim otrokom. Mar te ţenske ne razumejo, da so ţivljenja, ki jim pripisujejo 

tako malo vrednosti, od Boga? Ti otroci trpijo. Takrat ko so umorjeni prestajajo neznosno 

bolečino, in to opravičujejo vlade, medicinska stroka ter druţine teh ţensk. Mar v svojih 

dušah ne čutijo nobenega kesanja?  

Mar se ne zavedajo, da njihovo grozovito dejanje ni nič drugačno od tistega dejanja, ko 

človek umori človeka?  

Dejansko je to še večji greh, saj so ti otroci nebogljeni. Te ţenske Me morajo prositi za 

usmiljenje, če so krive tega greha in Me prositi za vodstvo, če razmišljajo o splavu. Tako ali 

drugače, sojene bodo po svojem grehu. Grehi mesa so v Očeh Mojega Očeta najbolj ţaljivi. 

Nobeno opravičevanje umora drugega sobitja ni sprejemljivo Zame ali za Mojega Večnega 

Očeta.  

Zbudite se zdaj, Moji otroci, in spoznajte, da bo jemanje ţivljenja storilce vodilo v večni 

peklenski ogenj. Nobene vrnitve ne bo iz tega brezna, polnega demonov, ki po delovanju 

zavajalca – satana – prepričujejo morilca, da je to, kar on ali ona počne, prav! On bo, na 

primer, pretkano prepričal matere, da sprejemajo »pravilno odločitev«. Uporabil bo vsako 

zvijačo, povezano s človeškim umovanjem, da človeka pripravi do opravičevanja tega 

dejanja, čeprav je le-to napačno. Uporabil bo laţ, da imajo morilci svoje pravice. Da morajo 

najprej poskrbeti za svoje lastne interese. V imenu človekovih pravic se ta laţ kaţe tako, da se 

morajo spoštovati pravice matere in njena svoboda, da ţivi ţivljenje, kakor sama ţeli. Laţ jo 

nato prepriča, da je prav, da umori svojega otroka.  

Prosim, spoznajte, da je bilo to stopnjevanje genocida splava v svetu napovedano. To je eno 

izmed mnogih znamenj v zvezi s poslednjimi časi. 

Zaustavite se zdaj vsi vi. Poslušajte: umor je zelo hud prestopek. Če ga boste zagrešili, ne 

boste rešeni. Nobene poti ne bo nazaj. Pokesajte se tisti, ki ste zagrešili ta strašni greh. Prosite 

Me zdaj za odpuščanje. Jaz bom, po Svojem Usmiljenju, uslišal vašo molitev. Če vam je 



resnično ţal za svoj teţki greh, ste lahko in tudi boste rešeni. Poslušal vas bom. Odpustil vam 

bom. Toda čas ni na vaši strani.  

Verniki, goreče molite za te Moje izgubljene in tavajoče otroke, ki so jih zavedli zavajalec ter 

njegovi sluţabniki na poloţajih oblasti. Oni zdaj potrebujejo vaše molitve. Vsi vi morate 

braniti pravico do človeškega ţivljenja, v katerega se pod nobenim pogojem ne sme posegati s 

človeškimi rokami.  

Molite k Meni vsak dan. Kakršno koli trpljenje, ki ga morda prestajate, darujte za nedolţne 

ţrtve.  

Vaš ljubljeni Odrešenik  

Jezus Kristus 

KNJIGA RESNICE 

Sobota, 18. december 2010 ob 9:40 

No, zdaj veš, da se tisto, kar Jaz obljubim, uresniči. Poslal sem ti duhovnega voditelja, osebo, 

ki sem jo izbral ţe na začetku tvoje poti. Nekaj časa traja, da redki izvoljenci sprejmejo Kelih 

za Moje Delo. Moja hči, ti potrebuješ duhovnega voditelja, tako da Moj sluţabnik v polnosti 

razume Moja Sporočila. Tako se bo Beseda širila in ljudje bodo spoznali Resnico. To bo pot, 

polna grbin in kratkih steza, ki se bodo nenadoma pojavili, da bi te zapeljale v drugo smer, 

toda ne boj se. Zdaj si vodena in boš občutila večje zaupanje v svoje Delo. 

Zdaj pa zapiši tole: Knjiga Resnice se daje ljudem, da bi se lahko odkupili v Mojih Očeh, da 

bi lahko oznanjali Mojo Slavo, preden se bom vrnil kot Usmiljeni Odrešenik in Pravični 

Sodnik. Jaz nikoli nočem kaznovati Svoje otroke, toda v določenih primerih ne morejo biti 

rešeni tisti, ki v polnem zavedanju sodelujejo z zavajalcem in ki njega ter njegove zlobne 

sluţabnika cenijo do te mere, da se jim priklanjajo pred oltarjem. Oni vedo, kdo so. Z veliko 

teţavo se bodo vrnili nazaj k Meni. Moli zanje. 

Koga satan napada 
Zavajalcu je na Zemlji ostalo zelo malo časa, da povzroča razdejanje, zaradi tega pa je povsod 

po svetu okrepil svoje dejavnosti. Njegova tarča so predvsem Moji sveti sluţabniki v Cerkvi 

Mojega Očeta, mladi in lepi, kot tudi visoko inteligentni. 

Tistim, ki se še naprej hvalijo, da ne verujejo v Mene in Mojega Večnega Očeta, bo dana 

samo še ena priloţnost, da odprejo svoja srca. 

Boli Me, ko jih gledam. To je tako, kot da bi gledal avto, poln ljudi, Mojih dragocenih otrok, 

ki se skozi gosto meglo peljejo proti pečini. Zavili so v napačno smer in so tik pred tem, da 

zgrmijo v globoko temo, ki je brez kakršnega koli upanja, čeprav so prepričani, da se vračajo 

nazaj v udobje svojih domov. 

Prerokbe, ki so bile napovedane, se bodo zdaj razpletle  
Moja ljubljena hči, pripraviti Moje otroke do poslušanja, ne bo lahko. Vztrajati moraš kljub 

oviram. Potrpeţljivost je pomembna. Ta Sporočila so zelo dragocena in polna ljubezni, kot 

tudi svaril. Oni, Moji otroci se morajo zaustaviti in spoznati, da se bodo prerokbe, napovedane 



tako dolgo nazaj, zdaj razpletle. Ti dogodki so tik pred tem, da se razpletejo na tej Zemlji in 

čas je zelo, zelo kratek. 

Jaz nikoli ne bom razodel datuma Svojega Drugega Prihoda  
Moja ljubljena hči, Jaz ti nikoli ne bom razodel datuma Svojega Drugega Prihoda, kajti to ni 

za tvojo vednost. Toda preden bom prišel, bom govoril vsemu svetu, kar zdaj počnem, tako da 

lahko Svojim otrokom izkaţem Svoje Pravično Usmiljenje. 

Moja Mati dela v Mojem imenu  
Moja ljubljena Mati, ki dela v Mojem Imenu, daje Sporočila po izvoljenih vidcih. Drugi 

izvoljeni preroki prostovoljno trpijo na skrivaj, da bi rešili duše. Jaz jim dovoljujem, da trpijo 

Mojo Bolečino, kot izraz tako velike velikodušnosti, ki jo izkazujejo ti najzvestejši verniki. 

Oni so odgovorni za odrešenje mnogih. Toda oni ne trpijo le muk, ki sem jih Jaz prestajal na 

Kriţu, ampak čutijo tudi bolečino, ki jo Jaz trpim v teh časih. Poleg tega še občasno prestajajo 

posmehovanje, ţaljenje in norčevanje. Vendar pa zaradi svoje poniţnosti vse to pretrpijo v 

tišini ali v nekaterih primerih, vsem na očeh. Drugi; Moji sveti sluţabniki, ki si izberejo 

ţivljenje samote, Mi delajo veliko uslugo. Njihova posebna ţrtev samoodpovedi tudi pomaga 

pri reševanju duš. 

Boţje Darove se ima za samoumevne  
Teţje je posredovati Resnico v sodobnem svetu, ker je bila tehnologija pripeljana do tako 

vrtoglavih višin. Moj Glas je kakor šepet v puščavi, odrinjen na stran v korist uţitkov. 

Moji otroci ne spoznavajo, da so vsa čudesa, ki jih v dobro človeštva prinaša tehnologija, dar 

Večnega Očeta. Vsa čudesa v obliki razvoja zdravil v dobro človeštva so prav tako dar. Pa 

vendar se te darove jemlje za samoumevne, ker Moji otroci mislijo, da je vse to človeško delo, 

vendar ni. 

Dar inteligence  
Dar inteligence, kakor tudi dar glasbe, sta darova, ki prihajata iz Nebes, in prav zato, ker sta to 

Boţja darova, sta tarči satana, hudobca. Zaradi njegovega vpliva se tehnologija v svetu 

zlorablja za uničevalne namene. Kako zelo se on smeje, ko vidi, da izbruhnejo vojne in kadar 

se tehnologija uporablja za vohunjenje ali ubijanje. Kako se tudi smeje, kadar se tehnologija 

zdravil uporablja ne le za ubijanje, ampak tudi za opravičevanje ubijanja. Vsi ti strah 

vzbujajoči zločini proti človeštvu, ki jih omogoča tehnologija, se skrivajo za masko tako 

imenovane tolerance. 

Tolerance kot krinka za zlo  
Toleranca je lahko najpopolnejša krinka za zlo. Preko Mojih Naukov lahko vsak takoj 

prepozna te zločine zoper človeštvo, kadar se odvijajo pred vašimi očmi. V imenu tolerance 

so ljudje umorjeni, jemlje se jim svoboda, predvsem pa pravica, da bi se borili za moralno 

pravičnost. Oh da, otroci, bodite budni, pozorni in na preţi, kadar slišite besedo »toleranca«, 

saj je to ena od satanovih najljubših iger prevare. 

Ljudje se ne vstanejo in borijo za svojo krščansko vero 
Moji otroci se kljub sodobnim komunikacijam ne borijo, da bi vstali in priznali svojo 

Krščansko Vero. To se dogaja predvsem zaradi dejstva, da večina Kristjanov ţivi v zahodnem 

svetu. Strah jih je, da se jim bodo posmehovali in jih ustrahovali. Popolnoma prav imajo. To 

se bo zgodilo. Toda prisluhnite temu. Moji otroci vedno trpijo neko obliko posmehovanja, 

kadar vzamejo Moj Kriţ na svoje rame. Tako so lahko prepričani, da opravljajo Moje Delo. 



Tisti, ki trpi v Mojem Imenu, bo prejel velike blagoslove in mnoge milosti. Toda Kristjani, ki 

se borijo za pravico do razglašanja Mojega Imena v javnosti, bodo najbolj trpeli. Vi morate 

ostati močni. Vi ste Moje Upanje na tej Zemlji. Brez Mojih zvestih vernikov Moji otroci ne 

morejo biti popeljani preko poslednjega praga v Kraljestvo Mojega Očeta. 

Jaz ljubim vse Svoje verne. Jaz sem v njihovih srcih in oni se tega zavedajo. Prisluhnite zdaj 

Moji Besedi preko te prerokinje. Ne ignorirajte teh Sporočil. Ta Sporočila bodo, ko se bodo 

širila od ust do ust, pomagala rešiti na milijone duš po vsem svetu, pred Mojim Drugim 

Prihodom. 

Pojdite zdaj v miru in ljubezni. 

 

Vaš zvesti Odrešenik  

Jezus Kristus 

 

VELIKA STISKA 

Ponedeljek, 20. december 2010 ob 10:00 

Moja hči, prisluhni temu: človeštvo je po teh Sporočilih posvarjeno o sekiri, ki bo doletela 

tiste, ki še vedno zavračajo Večnega Očeta. Pribliţuje se čas za začetek Velike Stiske. Ta 

dogodek se bo pričel s koncem leta 2012 in se ga ne sme mešati s časom ali z datumom 

Mojega Drugega Prihoda na Zemljo, kajti tega, Moji otroci, se v teh Sporočilih ne 

napoveduje. Kdorkoli, ki skuša Mojim otrokom dati datum za Moj Drugi Prihod, je laţnivec 

in ni pravi prerok. Kljub temu pa Jaz, po tej prerokinji, razodevam leta določenih dogodkov, 

ki se bodo zvrstili pred Mojim Drugim Prihodom. 

Bog ne bo dovolil, da bi se odvil načrt za zmanjšanje svetovnega prebivalstva  
Velika Stiska, ki je bila napovedana tako dolgo nazaj, se bo zdaj razpletla pred očmi 

neverujočega sveta, ko bo Meč Pravičnosti udaril povsod po svetu. Moj Večni Oče ni 

pripravljen stati ob strani in dovoliti, da bi se uresničil zlobni načrt, ki se prav zdaj pripravlja 

za zaprtimi vrati in je zasnovan, da bi zmanjšal svetovno prebivalstvo. 

Ta zlobna skupina, zagrizeni častilci satana, je v preteklosti skušala povzročiti genocid nad 

otroki Mojega Očeta. Takrat jim je spodletelo. Zdaj spet poskušajo. Ponovno jim bo 

spodletelo, vendar bodo najprej povzročili strašno uničenje. 

Verniki se ne bi smeli bati  
Moj Večni Oče bo v Svojem Usmiljenju moral posredovati, da jih zaustavi, čeprav Mu 

prinaša bolečine to, da bo povzročil prihajajoče globalne katastrofe. Verniki, ne bojte se zase 

in za svoje druţine. Vi ste zaščiteni. Toda prosim, prosim, v vsakem trenutku molite Sveti 

Roţni Venec in Moj Roţni Venec Boţjega Usmiljenja, da pomagate omiliti in odvrniti 

nekatere od teh katastrof. 

Pričnite načrtovati zdaj. Tem ljudem se je potrebno upreti, ker poskušajo nadzorovati vaš 

denar, vaše zdravje, vašo hrano in celo vašo vero. Uprite se, zaščitite sebe in svoje druţine z 
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uporabo molitve. Kličite vse tiste svetnike in svetnice, ki jih častite, da vam pomagajo kot 

priprošnjiki pri Mojem Večnem Očetu. 

Globalne katastrofe bodo udarile  
Ko se bodo te globalne katastrofe pričele v obliki dramatičnih sprememb v vremenskih 

vzorcih – ki so ţe tukaj v blagi obliki – se bo nanje gledalo kot na posledico globalnega 

segrevanja. Da, človeštvo je poškodovalo Zemljo na zelo grd način, toda te katastrofe ne bodo 

imele ničesar opraviti s podnebnimi spremembami. 

Moj Večni Oče bi lahko, če bi se odločil, sedel kriţem rok in ne bi storil ničesar. Potem bi te 

zlobne, oblastiţeljne in zaslepljene skupine, v katerih so vplivni ljudje, ki sprejemajo 

odločitve, zmagale. S tem, ko bi potegnili Moje nedolţne otroke v svojo zanko hipnotične 

privrţenosti satanu, hudobcu, bi ukradli duše. To jim ne bo dopuščeno. 

Poziv vsem religijam, naj se poveţejo med seboj  
Zdaj je čas, da otroci Mojega Očeta in verniki, kakor tudi tisti, ki verujejo v Višje Bitje, ki je 

Bog Stvarnik vseh stvari, zdruţijo svoje moči kot eno. Ne glede na to, po kateri poti hodite za 

Bogom in ali verujete v Mene, Njegovega edinega ljubljenega Sina, stopite skupaj kot eno. 

Bojujte se proti skupini, ki zastopa hudobca. On je vaš sovraţnik, če verujete v Boga Večnega 

Očeta. On vam skuša preprečiti, da bi vstopili v Raj, tako da laţe svojim privrţencem, da jih 

bo tudi on popeljal v enako čudovit Boţanski raj. Ti njegovi ubogi zavedeni in vdani 

privrţenci ne morejo spregledati prevare, ker so zaslepljeni z mamljivo materialistično slavo. 

Prerokbe v Knjigi Razodetja se zdaj izpolnjujejo  
Molite, molite, molite, vsi vi, prav vsak dan. Zelo kmalu bodo vsi spoznali Resnico Svetega 

Pisma. Vsi bodo končno spoznali, da so Nauki, vsebovani v Knjigi Mojega Očeta, resnični. Ti 

Nauki ne laţejo. Prerokbe, napovedane v preteklosti, so se zgodile. Prerokbe, vsebovane v 

Knjigi Razodetja, se bodo zdaj zgodile. Namen teh Sporočil, ki so dana tej prerokinji, je, da 

pripravijo Moje otroke na vstop v Kraljestvo Mojega Očeta. 

Pojdite zdaj, širite Mojo Resnico. Rešite drug drugega iz krempljev zavajalca, preden bo 

prepozno. 

Vaš ljubeči Odrešenik  

Jezus Kristus 

 

TRETJE SPOROČILO DEVICE MARIJE 

Ponedeljek, 20. december 2010 ob 22:00 

Poslušaj me, moj otrok. Ostati moraš močna za mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa. On 

je preveč pomemben in poseben, da bi se ti obrnila proč zaradi dvomov. Da, lahko je postati 

zmeden pri tem Delu, toda morala boš popolnoma zaupati Vanj. On si ţeli, da se Mu predaš in  

da Mu popolnoma zaupaš.  

Moj otrok, ni ti bilo lahko pri tem Delu. Toda, kot sem dejala prej, ti rada vztrajaš. Uspela boš 

in dokončala svoje Delo. Pozivam te, da se vrneš v rutino vsakodnevne molitve, kajti po 

mojem Najsvetejšem Roţnem Vencu boš zaščitena. To Delo je zelo Sveto, moj otrok, zato 



prosim, iz spoštovanja, ubogaj mojega Sina, tako da popolnoma zaupaš Vanj. Odstrani svoje 

dvome, moj otrok, kajti po Svetem Duhu so ti bile dane posebne milosti. Resnica zdaj leţi v 

tvojem srcu, duši in umu. Zaradi tega ti je bilo laţje pisati Sporočila, ki ti jih daje moj dragi 

ljubljeni Sin.  

On te ljubi, moj otrok, in te je izbral za eno najpomembnejših nalog v tem stoletju. Tvoje 

Delo se lahko primerja s tistim Delom, ki se je zahtevalo od Sestre Favstine. Ti doţivljaš 

podobno trpljenje, kot ga je prestajala ona. Ne boj se tega trpljenja, ki prihaja v obliki 

pomanjkanja sposobnosti moliti in vsakodnevnih dvomov, ki so normalni. Ti dvomi bodo 

minili. Vsi svetniki in svetnice, tudi Sveta Favstina, so ob tebi, moj otrok, in te vodijo vsak 

dan.  

Delo, ki ga opravljaš v mojem imenu in v Imenu mojega ljubljenega Sina, je bilo napovedano. 

To je eden izmed najpomembnejših načinov, s katerim lahko rešuješ duše. Ne omahuj ali 

oklevaj. Vedno, vedno prosi svojo ljubljeno Mater za pomoč. Jaz sem tukaj zate. Prosim, vsak 

dan moli k mojemu Sinu, Njegov Roţni Venec Boţjega Usmiljenja. Tako boš bliţje Njemu in 

čutila Ga boš v svojem srcu.  

Bodi pogumna in nadaljuj z delom. Z ljubeznijo hodi po dragoceni poti, ki vodi k Sveti 

Trojici. Vsi smo s teboj. Trpela boš, toda imej to za milost, kajti brez trpljenja ne moreš ostati 

blizu Srca mojega Sina.  

To je za zdaj vse. Odpri zdaj svoje srce mojemu ljubljenemu Sinu, Jezusu Kristusu.  

Mati Ljubezni in Miru  

Naša Gospa Vrtnic 

 

MOJA BOLEČINA IN TRPLJENJE V DANAŠNJEM ČASU 

Sreda, 22. december 2010 ob 02:40 

Moja hči, Jaz strašno trpim za grehe človeštva in kruto zavračanje Mojega Obstoja, kar je v 

svetu zdaj tako pogosto, da je število vernikov, ki Mi obračajo hrbet, naraslo do izjemnih 

razseţnosti. 

Bolečina, trpljenje in agonija so še bolj izraziti, ko ljudje praznujejo Boţič. V Svojem Srcu 

vem, da se Moji Nauki ne oznanjajo tako, kot bi se morali, čeprav je to najpomembnejši 

Krščanski Praznik. 

Moja ljubljena hči, vztrajati moraš v svojem trpljenju, tako uma kot duše. To trpljenje te bo 

privedlo bliţje Mojemu Presvetemu Srcu. Šele takrat, ko boš prestala te preizkušnje trpljenja, 

se boš zedinila z Menoj. 

Moja hči, moli, moli, moli, da Mi bodo druge duše olajšale agonijo, ki jo prestajam. Oh, če bi 

le lahko na hitro rešil duše in jih objel v Svojem ljubečem Naročju, bi se Moje Srce zacelilo. 

Toda mnoge duše se ne bodo vrnile nazaj k Meni. Trdo moraš delati in jih prepričati o 

Resnici, Moja hči. Nikoli, in res nikoli ne obupaj. 
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Bila si polna dvomov, toda Jaz vem, da se globoko v svojem srcu zavedaš, da ta Sporočila 

Usmiljenja, za odrešenje duš, resnično prihajajo od Mene in Mojega Večnega Očeta. 

Vztrajaj, sprejemaj trpljenje, bodi poniţna, potrpeţljiva in ravnaj z dostojanstvom, kadar ti 

nasprotujejo v Mojem Imenu. 

Pojdi zdaj s prenovljeno zavzetostjo, ljubeznijo in močjo, da pridobiš nazaj duše Mojih 

ljubljenih otrok. 

Tvoj ljubeči Odrešenik  

Jezus Kristus 

 

ZAKAJ SEM POSTAL ČLOVEK 

Petek, 24. december 2010 ob 20:15 

Moja ljubljena hči, hvala, ker si se odzvala Mojemu klicu. Z veseljem se pogovarjam s teboj 

ob tem posebnem praznovanju Mojega Rojstva. Ljubezen, ki napolnjuje Moje Srce zaradi 

vere in poboţnosti, ki ju izkazujejo vsi Moji otroci, je zelo dragocena. 

To je čas, da Moji otroci povsod po svetu premišljujejo o Mojem ţivljenju na Zemlji. To je 

čas, da razmišljajo o posledicah, ki jih Moje rojstvo predstavlja za vse človeštvo. Zaradi 

Mojega rojstva bo človek lahko odrešen. Moj Večni Oče je zaradi Svoje Ljubezni do vseh 

Svojih otrok storil največjo Ţrtev. To, da je On moral gledati, kako se je dete rodilo, ga videti, 

ko je rasel kot otrok, vse do odraslosti, jasno kaţe Njegovo Ljubezen in odločenost rešiti vse 

Svoje otroke. On ljubi vse Svoje otroke, tako zelo, da Me je prosil, naj ţivim ţivljenje kot 

človeško bitje. Čeprav je vedel, da bom poniţevan in zasmehovan, je On dopustil, da se je to 

zgodilo. 

Moje Rojstvo je Znamenje vsem, da je Bog Večni Oče tako zelo ljubil Svoje otroke, da je 

storil velikansko Ţrtev. S tem, ko Mi je dovolil priti na Zemljo, da bi ţivel med vami vsemi, 

je izkazal Svoje Sočutje in ţeljo, da bi vas rešil, tako da je dovolil Mojo smrt. Če bi Me On ne 

bil poslal, bi človek ne mogel biti rešen. Pa vendar so tisti, ki so Me zavrnili, še vedno 

negotovi glede Resnice obljub, ki jih je dal Bog Večni Oče. Še vedno je veliko zmede. 

Vse, kar je zdaj pomembno, je, da človeštvo spozna obljube in resničnost Novih Nebes in 

Nove Zemlje, ki je bilo ustvarjeno za vse Boţje otroke. To je največji Dar od vseh in je Dar, 

namenjen vam, da bi ga On delil z vami, dokler ni satan vsega uničil, tako da je zapeljal Evo. 

Danes ljudje na Nauke Stare in Nove Zaveze v številnih ozirih gledajo kot na stare bajke. 

Mnogi še vedno ne razumejo, da so Nauki, vsebovani v teh Pismih, bili in še vedno so pristni. 

Ker se v številnih primerih omenja dogodke, ki so se zgodili na duhovnem področju, je 

ljudem teţko verjeti, da so se dejansko zgodili. Do tega zaključka so prišli, ker vsebino 

presojajo po logičnem razmišljanju, na temelju tega, kar se dogaja na Zemlji. Toda motijo se. 

Moj prihod na Zemljo je bil načrtovan kot zadnja moţnost, da bi se svet prebudil, tako da bi 

vsi spoznali, da je Bog vse odpuščajoč. Moja vloga je bila, da bi vam po Svojih Naukih in 

smrti na Kriţu pokazal pot v Nebesa. 



Zato se ob Boţiču spominjajte, da se je Moje rojstvo zgodilo zaradi tega, da bi vam pomagal 

okrepiti vašo vero v Nebesa, do katerih ste vsi upravičeni. Če mi boste odprli svoja srca in Me 

prosili naj vas objamem, in se spominjali Mojega Ţivljenja na Zemlji, se Mi boste lahko 

pridruţili v Kraljestvu Mojega Očeta. 

Vaš Boţanski Odrešenik in Pravični Sodnik  

Jezus Kristus 

 

 

LAŢNI UČITELJI IN PREROKI 

Sobota, 25. december 2010 ob 10:20 

Jaz sem Začetek in Konec. Po Meni je Moj Večni, ljubljeni Oče ustvaril svet in po Meni se bo 

ta končal. Jaz sem Luč in Odrešenik, ki bo v obljubljeni Raj privedel vse tiste, ki verujejo 

Vame. Tisti, ki Me kljub vsem Mojim Naukom in naporom Mojih prerokov še vedno nočejo 

sprejeti, ne bodo vstopili v Kraljestvo Mojega Očeta. 

Tisti, ki vam je bil podarjen Dar Resnice po Svetem Pismu, morate zdaj odpreti svoje oči in 

sprejeti Moje Nauke ter prerokbe, dane Mojim prerokom. Končno se pribliţuje čas, ko se bom 

vrnil na Zemljo in ponovno pridobil Svoje ljubljene verne. Na ţalost Me bodo, po Mojih 

sodobnih prerokih, še vedno zavračali. Vi vsi morate prisluhniti in brati Moja Sporočila, 

katera se vam dajejo iz Usmiljenja, in spoznati njihovo pomembnost. 

Moji Nauki se nikdar niso spremenili  
Zapomniti si morate, da so Moji nauki isti, kot so vedno bili. Tiste, ki prihajajo v Mojem 

Imenu, je treba skrbno opazovati. Če oznanjajo Mojo Besedo, potem prihajajo iz Luči. Kadar 

ugotovite, da so Moji Nauki spremenjeni na kateri koli način, ki se vam zdi nenavaden, 

pojdite stran. Ne poslušajte jih. Te nesrečne ljudi je zavedel hudobec, da bi namerno izkrivili 

Moje Nauke, vas speljali na kriva pota in vas zmedli. 

Kateri koli nauk, ki ne izvira iz Svetega Pisma in ki zatrjuje, da oznanja Resnico, je laţ. To je 

greh zoper Mene in je grozovit napad na Mene ter na Mojega Večnega Očeta. 

Laţni mesija  
Ti laţni učitelji se bodo kmalu začeli razkrivati po vsem svetu. Našli jih boste vsepovsod, 

vpijoče na ves glas. Iskali bodo pozornost. Nekateri bodo na Moje otroke napravili vtis do te 

mere, da bodo celo Moji pristni verniki verjeli, da imajo posebne Boţanske moči. Še zlasti 

eden se bo povzdigoval do tako vrtoglavih višin, da mu bodo ljudje zmotno verjeli, da je 

Mesija. 

Potrebno bo zbrati veliko poguma, neomajnosti in moči, da bodo Moji otroci vztrajali ob 

Meni ter Mi dovolili, da jih vodim skozi to nevarno dţunglo, polno demonov. Ko bodo 

napočili poslednji časi, bodo demoni, ki jih zdaj pošilja satan, prišli zakrinkani kot Moji verni 

in preroki. Zdaj se na skrivnem dogovarjajo, da bi napadli Moje pristne vidce in preroke. 

Poskušali jih bodo zapeljati z laţnim naukom. Izkrivljali bodo Resnico, da bi ustregli svoji 

nemoralnosti, kar bo navzven teţko razločiti. Moji predani verniki, sveti sluţabniki in preroki 



bodo takoj spoznali, kdo so ti zlobni ljudje. Njihove izjave se jim bodo zdele boleče in skrb 

vzbujajoče, kar pa bo povzročalo grozo v njihovih srcih, je dejstvo, da bo toliko Kristjanov 

nasedlo njihovim očarljivim osebnostim. Tako prepričljivi bodo, da bodo številni, v svojo 

zlobno zanko, zvabili prav tiste svete sluţabnike, ki so svoja ţivljenja izročili Meni in 

Mojemu Večnemu Očetu. 

Poziv Kristjanom, naj se uprejo  
Moji zvesti verni, ki ste blagoslovljeni z milostmi Svetega Duha, zdaj vas kličem: vzemite 

svoje oroţje vere in ostanite močni. Nagovarjajte ljudi. Učite jih Resnico, tako da jih nenehno 

opominjate o Resnici, ki je vsebovana v Knjigi Mojega Očeta – Knjigi Resnice. Ti Nauki 

bodo trajali vekomaj. 

Morda vam je teţko, Moji otroci, da bi se zavzeli za Resnico, toda poslušajte Me zdaj. Če 

boste to storili, boste pomagali dušam. Vaši bratje in sestre v svetu so vaša druţina. Vse vas 

bom pripeljal z Menoj v Raj, ki sem ga obljubil vsem Svojim otrokom. Prosim, prosim, 

pomagajte Mi, da nikogar ne pustim za seboj. To bi Mi zlomilo Srce, če ne bi mogel rešiti 

vseh Svojih ljubljenih otrok. Moja Volja se bo zgodila preko molitev, ţrtev in vztrajnosti 

Mojih vernih povsod po svetu. 

Pijte zdaj iz Keliha Odrešenja, v Mojem Imenu. Hodite za Menoj. Naj vas vse vodim. Naj vas 

objamem v Svojem Srcu, ko se zdruţujemo skupaj, da bi rešili človeštvo pred zavajalcem. 

Zapomnite si tole. Jaz ljubim vsakega izmed Svojih otrok do te mere, da bo zmaga, če jih ne 

bom vseh privedel v večno ţivljenje, grenko-sladka in bo strla Moje Srce. 

Molite, molite, molite, zdaj, vsi vi, in zapomnite si te Besede: Jaz sem Alfa in Omega. 

Vaš ljubljeni Odrešenik  

Jezus Kristus, Kralj Zemlje in Pravični Sodnik za vse človeštvo. 

 

PRAZNOVANJE BOŢIČA 

Sobota, 25. december 2010 ob 12:30 

Moja ljubljena hči, zakaj oklevaš? Mar ne veš, da te vsak dan vodim? Gotovo veš v svojem 

srcu, da je vse, kar moraš storiti, to, da se usedeš, odpreš svoje srce in kmalu boš slišala Moje 

Sporočilo. Zaupaj Vame. Predaj se Mi. Veruj, da ti bom Jaz, kadar Mi izročiš svoje strahove, 

teţave, skrbi in vprašanja, le-te odvzel ter se ustrezno odzval. Zdaj si moraš vzeti čas, da 

prisluhneš tem najnujnejšim Sporočilom za vse človeštvo. Ne obotavljaj se in nadaljuj z 

opravljanjem tega Najsvetejšega Dela.  

Prisluhni zdaj temu, Moja ljubljena hči. Ko Kristjani po vsem svetu zdaj častijo Moje Rojstvo 

v Betlehemu, bodo mnogi zgolj izkazali spoštovanje brez prave ljubezni v svojih srcih. Kljub 

temu pa se bodo mnogi pribliţali Mojemu Srcu. Drugi bodo samo pokimali, se nasmehnili in 

na kratko spregovorili o pomembnosti tega najpomembnejšega časa za praznovanje 

največjega Daru, doslej podarjenega otrokom Mojega Očeta. Toda kadar Moji otroci, Moji 

poboţni verni, praznujejo Boţič, jih motita blišč in ceremonija, povezana s posvetnimi 

dobrinami.  



Koliko Kristjanov razlaga svojim otrokom pomembnost Mojega rojstva? Koliki se spominjajo 

poniţnosti, ki sta jo pokazala Moja ljubljena Mati in njen najsvetejši moţ Sveti Joţef? Koliko 

jih razume, da sem postal človek, da bi rešil človeški rod pred potjo, ki vodi v Pekel? To 

preprosto Sporočilo je skozi stoletja postalo popačeno in je bilo prikrito z bahanjem. Pa 

vendar so ga poboţni Kristjani priznavali kot čas za razmislek o svoji zvestobi Meni, 

njihovemu Odrešeniku. Prosim vas, otroci, da ta Praznik izkoristite za molitev za vse tiste na 

svetu, ki se ne zavedajo, da imajo dediščino. Za vsakogar izmed njih je pripravljen poseben 

prostor v Kraljestvu Mojega Očeta, če se ga bodo odločili sprejeti. 

Čas za Veliko Opozorilo določen  
Moji otroci so vsako minuto dneva tako zelo zaposleni z novicami, a to je brez pomena v 

večnem ţivljenju, čeprav morda vpliva na njihovo ţivljenje. Otroci, čas je, da si vsi izprašate 

vest, zdaj, pred Velikim Opozorilom, ki se bo zgodilo pred Mojim Drugim Prihodom. Molite 

s svojimi besedami in prosite za Boţje vodstvo.  

Čas za Veliko Opozorilo je zdaj določen. Bodite budni. Ostanite na preţi.  

Vaš Boţanski Odrešenik in Pravični Sodnik  

Jezus Kristus 

 

SVARILO VERNIKOM, NAJ NE ZAVRAČAJO PRISTNIH PREROKOV 

Torek, 28. december 2010 ob 11:00 

Moja ljubljena hči, zdaj se ti dajejo poslednja Sporočila, da jih ljudje preberejo pred 

poslednjimi časi, zato da bi rešili svoje duše. 

Po vsem svetu je zdaj razkropljeno veliko število angelov, kot je bilo napovedano, da 

pripravijo svet na Moj prihod. Mnogi izmed teh angelov so v človeški podobi, in tako kot ti, 

Moja ljubljena hči, so si izbrali to vlogo. Njihovo rojstvo je bilo časovno usklajeno, da bi se 

ujemal s poslednjim Opozorilom in poslednjimi časi. Prav tako pa so izpuščeni demoni iz 

globin Pekla. Kadar se demoni kaţejo na tej Zemlji, to počnejo po skušnjavah in laţeh. Oni 

privabljajo Moje otroke, ki so dovzetni za njihov vpliv. Oni zastrupljajo tiste duše, ki so ţe v 

temi. V njihovo dušo vstopijo tako, da jim laţejo in jih prepričujejo, da je njihova vera Vame 

in v Mojega Večnega Očeta neumnost. 

Ti ljudje nimajo nikakršnega zunanjega videza, ki bi dajalo vtis zla. Namesto tega se bodo 

zdeli izobraţeni, pametni in navdihujoči. Prav tako bodo zelo prepričljivi, ko bodo pridigali 

to, kar imajo Moji dobri otroci za resnico. Ţal pa v njihovih srcih ne bo nobene ljubezni. 

Paziti se morate njihovih naukov. 

Zdaj ţelim poklicati Svoje vernike. Vi, Moji otroci, ste po molitvi in veri prejeli Darove, ki jih 

Jaz obljubljam vsem tistim, ki hodijo za Menoj. Dani so vam bili različni Darovi, vsak Dar pa 

je zasnovan tako, da bi Moja Beseda bila razširjena na različne načine. 

Presojanje vidcev  
Prosim, bodite pazljivi tisti, ki vam dajem Dar vednosti, da bi vam pomagal prepoznati tiste, 

ki prihajajo v Mojem Imenu, in tiste, ki prihajajo v satanovem imenu. Edino pravilno je, da se 



varujete laţnih prerokov. Toda nikoli, in res nikoli ne sodite tistih, ki pravijo, da prihajajo v 

Mojem Imenu, ne da bi prej jasno presodili njihova sporočila. Nikoli ne smete soditi tistih 

Sporočil, ki jih Jaz dajem, po »zunanjem videzu«. Če posameznik trdi, da prihaja v Mojem 

Imenu, ne predpostavljajte, da je vaša presoja o njem nezmotljiva. Bodite pozorni na tiste 

preroke, ki so posmehovani ali ki izzovejo ogorčenje, kadar zatrjujejo, da prejemajo Boţja 

Sporočila od Mene ali od Moje Blagoslovljene Matere. 

Ne podlegajte skušnjavi, da bi jih takoj obsodili, še preden pozorno prisluhnete samim 

sporočilom. Ta Sporočila se ne bodo zgolj nanašala na Moje Nauke, nanašala se bodo tudi na 

Mojo Besedo in bodo polna ljubezni. Učila vas bodo, kako naj ţivite svoje ţivljenje v Mojem 

Imenu, da bi dosegli zveličanje. 

Nikdar ne bodite vznemirjeni, kadar Moji pristni preroki trdijo, da prejemajo Sporočila o 

prihodnjih dogodkih, s katerimi so seznanjeni. Ne poskušajte storiti greha predsodka, tako da 

bi ta Sporočila sodili glede na kategorijo ljudi, ki jo ti preroki predstavljajo. Nekaterim bo 

manjkala izobrazba. Nekateri bodo nasprotje tega in bodo razločno govorili. Mnogi se ne 

bodo ujemali z vašim razumevanjem, kaj predstavlja »sveto« osebo. 

Toda obstajajo načini, na katere se lahko prepričate o njihovi pristnosti. Tisti, ki se 

sporazumevajo z Mojo ljubljeno Materjo, bodo v večini primerov do ure in dneva natančno 

napovedali njena prikazovanja. Tisti, ki so navzoči pri takšnih prikazovanjih, bodo priča 

številnim pripetljajem. Ko se bodo človeštvu posredovala Moja Sporočila, se bodo le-ta svetu 

dajala, ne da bi si prerok prizadeval iskati slavo. 

Obsojanje ljudi  
Nenazadnje bodo Moji verniki, kljub svoji zvestobi Meni, še vedno zaničevali tiste, ki 

napovedujejo prihodnje dogodke, in obrekovali tiste, ki so blagoslovljeni z močmi 

ozdravljenja od Svetega Duha. Zaustavite se in se zbudite iz svojega mirnega dremeţa. Ti 

preroki bodo zmotili vašo rutino, ker vaši sveti skupini niso pogodu. Ne bodo se ujemali z 

vašimi pogledi. Prisluhnite temu. Če te ljudi sodite na podlagi govoric in opravljanja ali 

predsodkov, ste krivi greha. Grehi zoper Moje preroke Me globoko ţalijo. Kadar zavračate 

Moje pristne vidce in preroke, Mi obračate hrbet. 

Pa vendar se danes v svetu dogaja prav to, ko se vse več vidcev daje spoznati javnosti. Mojim 

vernikom ni lahko. Zapomnite si, da je potrebno Sporočila Mojih prerokov najprej prebrati, 

preden jih sodite, in to vključuje celo tista, ki morda prihajajo od laţnih prerokov. Prosite za 

smernice, ko razmišljate o teh Sporočilih. Pristna Sporočila bodo polna ljubezni. Kljub temu 

pa bodo neomajna v svoji avtoriteti. Sporočila, ki so v nasprotju z vsem tistim, kar ste se 

naučili o Naukih, ki prihajajo od Mene in Mojih apostolov, ne glede na to, kako prefinjena so, 

bodo zlahka ovrednotena. 

Ne molčite o svoji veri  
Pojdite zdaj, Moji otroci, in odprite svoja srca Mojim prerokom. Tukaj so zato, da vam dajo 

zagotovila, da je prišel čas, da vas vse pripravim, da boste govorili v Mojem Imenu. 

Zapomnite si, da se slava daje Mojim prerokom, ki pogumno vstanejo in govorijo, kljub 

poniţevanju in posmehovanju, ki ju morajo prestajati. Toda kazen bo doletela tiste, ki pravijo, 

da hodijo za Menoj, a molčijo o svoji veri, in ki bodo po drugi strani med prvimi, ki bodo 

nasprotovali Mojim pristnim vidcem. V svojih srcih veste, da tisti, ki ste jih obsodili, govorijo 

o prihodnjih dogodkih, s katerimi se vam je zelo teţko sprijazniti. Morda se sprašujete, zakaj 

moj Odrešenik, Jezus Kristus, deluje po takšnih posameznikih? Navsezadnje niso sveti po 



mojih merilih. No, ţelim vam postaviti sledeče vprašanje. Zakaj mislite, da imajo le redki 

izbranci, ki posvečajo svoje ţivljenje molitvi, oblast zavreči tiste, ki govorijo zunaj vaših 

krogov? Se mar niste ničesar naučili? Mar ne razumete, da tisti, ki so svoje ţivljenje posvetili 

molitvi, prav tako lahko postanejo ţrtve zavajalca? 

Moji pristni preroki bodo osovraţeni  
Ne pozabite, tudi Jaz sem bil zasmehovan, zasramovan, zavrnjen in gledan zviška od starešin 

ter duhovnikov, ko sem bil na Zemlji. Če sem bil Jaz osovraţen, potem ste lahko prepričani, 

da bodo Moji pristni preroki najbolj osovraţeni, prav tako kot bodo spoštovani na drugih 

mestih.  

Sram naj bo vse vas. Moji preroki ne bodo izšli iz vaših krogov, vendar pa jih morate 

spoštovati. To bodo najbolj nenavadni preroki zaradi ţivljenj, ki so jih ţiveli. Nekateri bodo 

izvirali iz revnega okolja. Nekateri bodo prihajali iz premoţnejšega okolja. Nekateri bodo 

imeli malo izobrazbe, medtem ko bodo drugi rojeni z Darom učenosti. To so Moji izvoljeni 

preroki. Prisluhnite njihovim glasovom, preden jih obsodite. 

Molite zanje. Molite, da Moja Beseda, dana tem prerokom, ne bo zavrnjena. Ne zavrnite še vi 

Moje Besede. Neverniki bodo vedno skušali diskreditirati te pogumne duše, ki na glas 

oznanjajo Mojo Besedo, toda to je za pričakovati. Ko pa Moji verniki in še zlasti tisti v 

molitvenih skupinah, samostanih in drugih duhovnih sluţbah takoj zavrnejo Moje pristne 

vidce, tedaj se Moje Srce trga na dvoje. Poslušajte Moje Besede. Moje Besede nikdar ne bodo 

odstopale od Resnice,  nič bolj kot vi, Moji ljubljeni verni, ne morete spreminjati Resnice, da 

bi ustrezala vaši interpretaciji. 

Odprite svoje oči. Zbudite se. Znamenja so se pričela in so vidna vsem. Vi, Moji verniki, 

nimate več veliko časa. Poslušajte. Molite. Zdruţite se in oznanjate Mojo Besedo v edinosti, 

da rešite duše, preden se izteče čas. 

Vaš ljubljeni Kristus  

Jezus, Odrešenik in Pravični Sodnik. 

 


