
 Za te uboge duše Sem Jaz točil Krvave Solze v Vrtu Getsemani 

Torek, 1. april 2014, ob 21:00 
 
Moja draga ljubljena hči, včasih je hitrost in rast tega Svetega Poslanstva prepričljiva. 

Pomembno je, da je Moja Beseda slišana v vseh deţelah in da so Kriţarske 

Molitvene Skupine ustanovljene v vsakem narodu in še zlasti v drţavah, kjer 

Jaz nisem spoštovan. 

Nikoli ne dovolite, da moč te Besede zasenči razlog, zakaj moram poseči v svet. 

Ţelim tudi najbolj zakrknjene duše, ki si ne ţelijo, da se Sveti Duh dotakne 

njihovih src, da bodo poslušale in slišale, kar jim pravim, in da bodo razumele 

Mojo Obljubo. 

Moj načrt Odrešenja ni ohranjanje najbolj zvestih-je za ohranitev vseh, tudi 

tistih, katerih očrnjene duše se vam gnusijo. Za te uboge duše Sem Jaz točil 

Krvave Solze v Vrtu Getsemani. Duše zagrenjenih, izgubljenih-ljubiteljev zveri je 

Satan predstavil Meni. Pokazal Mi je, koliko duš bi Me še vedno zavrglo, kljub daritvi 

Moje volje in Moje ţelje Bogu, da odrešim svet s Svojo smrtjo na Kriţu. Moja 

Bolečina za te duše je mučna in ti Moja hči ne smeš nikoli prezreti Moje ţelje, 

da bi dosegel nevernike. Ni vaţno, kako ste zaničevani; opljuvani in preklinjani, 

morate se dvigniti nad sovraštvo, ki bo vedno prisotno pri tej Misiji in Mi pripeljite te 

duše ne glede na ceno. Privedite k meni Moje ljubljene vernike in nato tiste, ki Me ne 

poznajo ali, ki Me morda ne poznajo. Potem Mi privedite duše, ki me sovraţijo. To 

mora biti cilj vsakega izmed vas. Ko mi privedete te uboge, ţalostne duše, jim bom 

Jaz podaril velike Milosti, da jih lahko privabim v svoje Usmiljenje. 

Ko pogledate okoli sebe in vidite duše tistih, s katerimi ste prišli v stik, ki so 

pozabile na moj načrt, stopite še enkrat z njimi v stik in Mi jih posvetite. Ko to 

storite Me boste zelo razveselili,  kajti takrat lahko storim karkoli, da zdruţim vse 

duše. 

Pojdite in se pomnoţite, kajti pot je bila pripravljena. Minilo je malo časa odkar sem 

prvič poklical svet preko te Misije. Bilo je naporno potovanje in sedaj se bodo vse poti 

razšle in razvejale tako, da ne bo noben narod izključen, takšno je Moje Usmiljenje. 

Vaš Jezus 

 

Mati Odrešenja: Spreobrnjenje, ki ga je Obljubil moj Oče, se bo 
pričelo ta mesec 

Sreda, 2. april 2014, ob 16:27 
 
Moj otrok, spreobrnjenje, ki ga je obljubil moj Oče, se bo začelo ta mesec in se 

bo z Močjo Svetega Duha razširilo po vsem svetu. Dušam bo prizaneseno, moj 

Sin pa bo izkazal  veliko Usmiljenje, tudi najtrdovratnejšim grešnikom. 



Veliko ljudi, ki ne verujejo v Boga in ţivijo, kot da ni Večnega Ţivljenja, bodo prvi, 

katerim Moj Oče ţeli pokazati Luč Resnice. Ti ljudje so zelo ljubljeni in njihovo 

pomanjkanje vere bo nadomeščeno z ljubeznijo in s hrepenenjem po spravi z 

Jezusom Kristusom, katerega so zavrgli.  

Naslednje duše bodo tiste, ki so izvrševale strašne grehe in ki so pod vplivom 

hudiča. Dane jim bodo velike Milosti, Usmiljenje mojega Sina pa bo presunilo 

njihova srca tako sunkovito, da se bodo takoj spreobrnili. Tako nepričakovan bo 

ta Čudeţ, da ko bodo začeli širiti dobro novico Evangelijev, bodo mnogi vstali in jih 

poslušali. 

Zaradi spreobrnjenja najbolj prizadetih ljudi, bo še veliko več duš rešenih. Nato se 

bodo morali odločiti tisti, ki ţe sledijo Resnici, ali ţelijo ostati zvesti mojemu 

Sinu in Njegovim Naukom ali ne. Te duše bodo najbolj trpele saj pripadajo 

Bogu in zaradi tega bo hudobec naredil vse kar je v njegovi moči, da bi jih 

mučil z dvomi glede Resnice. To so duše, ki se bodo oddaljile od mojega Sina, in 

po katerih hudobec najbolj hrepeni. 

Da bi zaščitili vero Kristjanov vsepovsod, prosim zmolite to Kriţarsko Molitev: 

Kriţarska Molitev (144) Za zaščito Krščanske Vere 

Mati Odrešenja, prosim te posreduj v imenu Kristjanov povsod po svetu. 
Prosim te, pomagaj jim da ohranijo svojo vero in ostanejo zvesti Naukom 
Jezusa Kristusa. Moli, da bodo imeli moč na duši in duhu in vselej ostali zvesti 
svoji veri. Posreduj v njihovem imenu, draga Mati, odpri jim oči za Resnico in 
jim podeli milosti, da prepoznajo kakršenkoli laţni nauk, ki bi jim bil predloţen 
v Imenu tvojega Sina. Pomagaj jim, da ostanejo zvesti Boţji sluţabniki in se 
odpovejo zlu in laţem, čeprav bi morali zaradi tega trpeti bolečine in 
zasmehovanje. O Mati Odrešenja, zaščiti vse svoje otroke in moli, da bo vsak 
Kristjan do svojega zadnjega diha hodil po Gospodovi poti. Amen. 

Otroci, Jezus ljubi vse ljudi. On se bo vedno boril, da bi vas zaščitil pred nevarnostmi 

ter posredoval na najbolj izredne načine, da bi vas, v prihajajočih temnih dnevih, ki jih 

boste morali prenašati v Njegovem Imenu, zaščitil pred vsem zlom. Zaupajte vame, 

vašo ljubljeno Mater, kajti jaz bom, v času preizkušenj, ki prihajajo, posredovala v 

vašem imenu, da bi vas privedla bliţe mojemu Sinu. 

Hvala vam, ker ste se odzvali temu Klicu iz Nebes. 

 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

 

 



Dokler ljubezen cveti, lahko človeški rod preţivi 

Četrtek, 3. april 2014, ob 17:11 
 
Moja predraga hči, ljubezen je eden izmed najmočnejših Darov od Boga. Dokler 

ţivi ljubezen,  človeški rod lahko preţivi. Ljubezen vlada nad vsem zlom, razkolom  in 

sovraštvom, kajti prihaja od Boga, ki je Vsemogočen, nobena sila zla pa je ne more 

popolnoma uničiti. 

Kadar je duša resnično blizu Mojemu Srcu, bom Jaz takšno dušo napolnil s 

Svojo Ljubeznijo. Takšno osebo bom preplavil s tem Darom, zaradi tega pa bo 

ta oseba nezmoţna sovraţiti druge ljudi, vključno s tistimi, ki jih trpinčijo.  

Kadar je ljubezen prisotna v duši, le-to uporabi Bog, da bi druge duše pritegnil k Sebi. 

Bog jo uporabi, da bi prinesla radost in tolaţbo pomoči potrebnim in tistim, ki 

trpijo. Kljub temu pa je ljubezen Milost in je podeljena izbranim dušam, da bi  jo v 

Boţjo Slavo delili z drugimi. Oh, kakšno veselje Mi prinašajo te duše, ko brezpogojno 

sprejmejo Ljubezen od Mene! Ko z odprtim srcem sprejmejo Mojo Navzočnost ter Mi 

dovolijo, da jih preplavim s Seboj, te duše postanejo Moje posode in bodo kot dobro 

vino, napolnili in zadovoljili duše tistih, ki so ţejne moje Navzočnosti. 

Ljubezen je način, s katerim komuniciram s svetom, vse do Velikega Dneva, ko 

bom Jaz prišel, da bi prevzel Svoje Kraljestvo. Kadar je prisotna resnična 

ljubezen, Sem Jaz tam navzoč. Kjer ni ljubezni, tam ni Moje Navzočnosti. Veliko 

ljudi Me zavrača, zaradi tega pa so nezmoţni, da bi občutili polnost Daru Ljubezni, 

kot bi moralo biti. 

Jaz vsem vam obljubljam, da bom po tem Poslanstvu širil Dar Svoje Ljubezni. 
Moja Ljubezen bo razpoznavna značilnost in vsi tisti, ki se odzovejo Mojemu Klicu, 
bodo obdani z Mojo Ljubeznijo, kadar molijo to Kriţarsko Molitev: 

Kriţarska Molitev (145) Napolni me s Svojim Darom Ljubezni 

Preljubi Jezus, napolni mene, prazno posodo z Darom Svoje Ljubezni. Preplavi 
mojo dušo s Svojo Navzočnostjo. Pomagaj mi, da ljubim druge kakor me ljubiš 
Ti. Pomagaj mi, da sem nosilec Tvojega Miru, Spokojnosti in Usmiljenja. Vedno 
odpiraj moje srce za stisko drugih.  Podeli mi milost, da odpuščam tistim, ki Te 
zavračajo in svojim dolţnikom. Pomagaj mi, da z zgledom oznanjam Tvojo 
Ljubezen, kakor bi storil Ti, če bi bil na mojem mestu. Amen. 

Jaz Se bom dotaknil duš vseh, ki Mi dovolijo vstop. Ljubezen vam bo prinesla večno 
srečo. S sprejemanjem Moje Ljubezni brez dvoma in z odprtim srcem Me boste silno 
razveselili. Moj Dar je zdaj vaš in Jaz ţelim, da od tega dneva dalje dajete Daru 
Ljubezni prednost pred seboj v vsem, kar počnete. Na ta način boste pomagali 
premagati sovraštvo, ki zajeda človeštvo in ki prihaja od Satana. S tem Darom 
Ljubezni Jaz nad vse vas izlivam poseben Blagoslov; Blagoslov, ki je edinstven in 
silen, ki ga boste občutili, kadar molite to Molitev, in še zlasti v Kriţarski Molitveni 
Skupini, ki je še posebej pomembna v tem Mojem Poslanstvu Odrešenja. 

Vaš Jezus 

http://www.thewarningsecondcoming.com/as-long-as-love-thrives-the-human-race-can-survive/


Na milijone Katolikov bodo vodili v teţko zmoto in Moje Cerkve 
bodo izgubile svojo Svetost 

Petek, 4. april 2014, ob 23:20 
 
Moja predraga hči, Bog ne razkriva prerokb človeku, da bi ustvarile senzacijo. Dane 

so zato, da človeštvo pripravijo na prihodnost v Mojem Kraljestvu, tako, da so vnaprej 

obveščeni o moţnih nevarnostih za njihove duše. Vsak Poseg po Naročilu Mojega 

Očeta v vaše ţivljenje je za dobro tvoje duše in duš drugih. 

Moje Prerokbe dane tebi, Moja hči so se dokončno in resnično pričele. Sleparji 

so prevzeli nadzor od znotraj in bodo še naprej zavajali svet v prepričanje, da je 

novo doktrino - tista, ki spreminja obstoječo Sveto Doktrino, dano od Boga – 

mogoče spremeniti, da bo ustrezala  vsem ljudem in vsem religijam. Pazite na 

besede »ekumenski« ali katerikoli poskus, da vzame Moji Cerkvi na Zemlji 

boţanskost. 

Kdor spreminja Liturgijo ni Moj pristen sluţabnik, pa vendar se bo ravno to 

zgodilo. In kaj bodo Moji sveti sluţabniki storili? Sklonili bodo svoje glave, dvignili 

svoje roke v veličastno slavo za novo laţno doktrino in zanikali Vse, kar Sem dal 

svetu. Njihova ljubezen do posvetnih zadev; njihovo ţeljo, da bi bili občudovani 

in njihovi visoki cilji, jih bodo izropali njihovih obljub. Postali bodo izdajalci in Mi 

obrnili hrbet. Na milijone katolikov bodo vodili v teţko zmoto in Moje Cerkve bodo 

izgubile svojo Svetost. Kmalu zatem, ko je jedro Moje Cerkve oskrunjeno, bodo 

zbrali vse Krščanske vere in oblikovali nove ekumenske sekte, kar bo vodilo do 

javnega razglašanja, ki bo zanikalo obstoj Pekla. Nato se bo, v nasprotno smer, 

ravno v nasprotju z Resnico, vsem verujočim dejalo, da je greh v očeh opazovalca in 

da se zaradi izvirnega greha, ne morejo izogniti grehu. Torej vam bo rečeno, da ni 

nekaj za kar morate skrbeti. Sam greh bo na novo opredeljen. Ko se to zgodi, bo 

vsak občutek za moralo umrl. Ko morala ne bo več veljale kot pomembna, se bo 

greh razmahnil. Greh se bo širil, stopnjeval, dokler ne bo druţba propadla in za tiste, 

ki bodo ostali zvesti Moji Cerkvi – Resnični Cerkvi – bo to grozovit prizor. 

Ljudje se bodo bahali z grehom, odkrito razkazovali pomanjkanje morale in 

nova svetovna religija bo narekovala, da te greh ne bo nikoli oviral ali 

poškodoval v Boţjih Očeh. Bog na katerega se to nanaša je Satan, vendar vam 

tega ne bodo nikoli povedali. Da bi Me zasmehovali, vam bodo predstavili 

antikrista, ki bo z navdušenjem sprejet, saj mu bo tudi laţni prerok ploskal in 

ga malikoval. Antikrist bo storil vse, kar nasprotuje Mojim Naukom, vendar bo to 

storil z očarljivostjo in karizmo. Milijoni ga bodo oboţevali. On bo vse kar Jaz nisem. 

Toliko jih bo preslepil, da bo z lahkoto vodil Boţje otroke v krivoverstvo in strašno 

opustošenje. 

Jaz vas vse pripravljam na ta dan. Mnogim od vas je te novice zelo teţko slišati, 

vendar je to Resnica. Resnica bo odrešila vaše duše smrti. Bojujte se z Resnico in 

nič dobrega ne bo prišlo iz tega – le obup. Preprečite drugim da ostanejo zvesti Moji 

Cerkvi, tako da jih spodbujate naj sledijo krivoverstvu, ki jo bo svetu prizadejala Moja 

Cerkev odznotraj, in vrţeni boste levom. Tisti, ki na silo uničijo duše drugih, se 

soočajo z največjo kaznijo Moje Roke. 
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Sprejmite Resnico in se pripravite. Sledite Mi in Jaz vas bom varno vodil do Mojega 

Kraljestva. Sledite zveri in on vas bo vodil in tiste, ki jih pripeljete s seboj v Peklenski 

ogenj za vso večnost. 

Vaš Jezus 

 

 

 

 

Moj poslednji Načrt, da zberem Svojo Cerkev v Moje Pribeţališče, je 
tik pred tem, da se razodene 

Sobota, 5. april 2014, ob 18:15 
 
Moja predraga hči, vsakemu izmed vas, katerim je bil dan Dar razločevanja, da 

prepoznajo Moj Glas, ko Govorim svetu preko teh Sporočil, ţelim dati pogum in 

trdnost. 

Ko vi, Moj Ostanek, hodite naprej v zdruţitvi z Mojo Cerkvijo na Zemlji, boste 

kmalu videli veliko ljudi odstopiti od Svetih Zakramentov. To vas bo razburilo in 

vas bo nato mučilo, ker bodo kmalu oskrunjeni in ne bodo več tisti Zakramenti, ki 

sem jih Jaz dal svetu. Če resnično verjamete, da Govorim z vami, ne smete 

izgubljati časa. Pojdite-zberite Moje duhovnike in tiste, ki se odzovejo Mojemu 

Klicu. Potem se pripravite na prihajajoča leta, da bodo lahko hranili Mojo jato s 

Hrano Ţivljenja, ko ne bo nobenega sledu o Moji Navzočnosti. 

Ko je vse to, kar je Mojega in kar Jaz Sem, vzeto iz mojih Cerkva, bo vse kar bo 

ostalo prišlo od vsega kar Jaz nisem. Utelešen hudič bo vstopil v Mojo Cerkev 

okuţil vse, ki se mu priklanjajo in ga častijo. Poţrl bo duše za večnost in vi 

morate ostati pozorni veš čas v teh časih, ki so pred vami. Ne pustite se odpreti 

krivoverstvu, ki bo napadlo Mojo Cerkev znotraj in zunaj nje. Zdaj ste v pripravljanju, 

zato morate upoštevati vse, kar vam Bom povedal, tako, da lahko rešite Mojo Cerkev 

pred Mojimi sovraţniki. 

Moj končni Načrt da zberem Mojo Cerkev v Moje Zatočišče bo kmalu razkrit. 

Potrebovali boste veliko moč in vztrajnost, saj bo vaš nasprotnik antikrist- in 

njegova vojska, ţal, številčno večja od Moje. To bo za vas zastrašujoče – ampak 

vedite tole. Za seboj ne bo imelo Moči Boga in vas ne bo nikoli premagalo, ko enkrat 

ostanete zvesti Moji Besedi. 

Pojdite v miru in čakajte Moja navodila. 

Vaš Jezus 

 



Tisti, ki znotraj Mojih Cerkva poskušajo zagovarjati Besedo, bodo 
utišani z izključitvijo 

Ponedeljek, 7. april 2014, ob 19:15 
 
Moja predraga hči, seme je bilo zasejano in vsaka podrobnost načrta za pripravo 

antikrista je bila zaključena. Vsaka sprememba, ki ji boste priča v svetu politike in 

Moje Cerkve so povezane - kot vsaka poteza med narodi - kot vsak zakon, ki kljubuje 

Boţjim Zakonom. Zato ni naključje, da se uvajajo takšni zakoni po vsem svetu, s 

takšno hitrostjo kot zdaj, saj so bili skrbno vodeni. 

Nove, nenadne napovedi glede kovanja povezav med drţavo in Cerkvijo, kjer 

postanejo njihovi zakoni prepleteni, bodo vrţene na vas. Tisti, ki poskušajo ohranjati 

Besedo znotraj Mojih Cerkva, bodo utišani z izgonom. Milost ne bo izkazana tistim, ki 

skušajo braniti Mojo Cerkev, ker bodo Moji sovraţniki razglasili nasprotno za resnico.  

Vi, Moji sledilci boste razglašeni za krivoverce zaradi neupoštevanja novih pravil, ki 

jih bo kmalu določila Moja Cerkev. Rečeno vam bo, da Moja Cerkev ne more storiti 

napake in tako tudi ko se zavzemate za Resnico, boste izolirani. Moja Cerkev ne bo 

nikoli storila napake. Moji izbrani voditelji ne bodo nikoli zatajili, vendar, ko bo 

vsiljivec prevzel moč, mu ne smete slediti, ko bo razglasil Resnico za laţ. 

Po Moči Svetega Duha boste vedeli kdaj bo prišlo do tega dne. In na ta dan morate 

slediti Meni, vašemu Jezusu. Molite za Pogum, da vas bom lahko ohranjal, ker 

boste potrebovali jeklene ţivce, da boste ostali zvesti Meni, ko bodo ljudje 

prisiljeni popolno predati svojo svobodno voljo antikrisu. 

Vaš Jezus 

 

Te izdajalce boste spoznali po njihovih simboličnih kretnjah, ki 
ţalijo Moje Boţanstvo 

Torek, 8. april 2014, ob 20:20 
 
Moja predraga hči, tisti, ki so Moji sovraţniki niso tisti, ki ne verjamejo Vame. Ne, to 

so tisti, ki dobro vedo Kdo Sem, ampak Me sovraţijo. Nekateri izmed njih še sami ne 

razumejo zakaj me sovraţijo, vendar jih je mogoče razdeliti na dva tabora. 

Prav skupina ne mara Resnice. Uţivajoče sodelujejo v grešnih prizadevanjih, 

opravičujejo vsako zlobno dejanje in zadovoljijo le svoja poţelenja na račun potreb 

drugih. Mar ji je le zase in posnemajo vsako značilnost hudiča. Potem pa so še tisti, 

ki vedo Kdo Sem in Kaj Sem in Me popolnoma zavračajo, v naklonjenost Satanu, pod 

čigar urok so postali ujeti. To so ljudje, ki bodo storili, ne le vse, kar je v nasprotju s 

tistim, kar sem jih učil, vendar Me bodo tudi ob vsaki priloţnosti ţalili. 

Tako kot satanistično čaščenje vključuje simbole, Me bodo ti Moji izdajalci 

zasmehovali, tako, da bodo postavljali te zlobne simbole hudiča pred Mene.  
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Kajti pri vsakem obredu, kjer bodo sodelovali, da bodo lahko častili Satana, 

bodo oskrunili Moj Kriţ in vse v zvezi z Mojim Pasijonom. Prepoznali boste te 

izdajalce po njihovih simbolnih potezah, ki ţalijo Mojo Boţanskost. Kmalu 

boste tisti z očmi, ki vidijo Resnico, sposobni razlikovati med tistimi, ki Mi 

resnično sluţijo in tistimi, ki Mi ne. 

Ti sveti sluţabniki, ki so Mi zvesti, Me bodo častili med Svetim Tednom, z 

svojimi skromnimi gestami, ki vključujejo leţanje pred Mojim Svetim Kriţem in 

polaganjem svojih ustnic z zaprtim poljubom na Moje Noge. Osredotočeni bodo 

le Name, Jezusa Kristusa, Mojo smrt na Kriţu in Mojo Obljubo o odrešenju človeka 

od greha. Ampak vedite tole. Od Svetega Tedna, tega leta, se bodo pojavile 

razpoke in pomen Mojega Kriţanja bo izkrivljen. Nove razlage bodo 

predstavljene zvestim in laţi bodo lile iz ust Mojih sovraţnikov. Moj Pasijon bo 

zasmehovan na spreten način in ne bo takoj očiten. Ko se bo osredotočenost 

pomaknila stran od Moje smrti na Kriţu in ko se  bodo v Moji Cerkvi začele 

pojavljati čudne kretnje, boste vedeli, da je to začetek razrušitve Moje Cerkve 

na Zemlji. 

Ko bo Satan napadel človeštvo, se bo najprej osredotočil na druţino, kajti 

druţina predstavlja vse kar je od Mojega Očeta.  

Uničil bo poroke, spremenil pomen zakonske zveze, spodbujal splav, zapeljeval ljudi 

v samomor in on bo razdelil ter razbil druţine. Nato bo uničil in razbil Mojo Druţino – 

Mojo Cerkev na Zemlji, kajti to je prisegel da Mi bo storil ob končni uri. Je ţe začel z 

razstavljanjem  Moje Cerkve in ne bo odnehal, dokler se ne bo sesula na kup 

pred Mojimi Nogami. Moj Oče je dovolil uničevalca, v obliki antikrista, ki bo to storil, 

vendar le toliko lahko stori. Moja Cerkev je Moja Druţina in , medtem ko bo velik 

deleţ Boţjih otrok odšlo, da bi sledilo prenovljeni laţni cerkvi, se bodo mnogi oklepali 

Mene in tako Moja Cerkev – Moje Telo – ne more umreti. 

Prosim ne zapustite Me, Moji dragi sledilci. Ne smete podleči tej nepoštenosti. Če 

Me ljubite, se morate spomniti vsega, kar sem vas učil. Ne sprejemajte ničesar 

novega, glede Moje Svete Besede. Nikoli ne bom dovolil niti ene besede, ki ni prišla 

iz Mojih Svetih Ustnic. Prav tako tudi vi ne bi smeli. Ali ste za Mene ali pa ste proti 

Meni. Če sprejmete kakršnokoli novo razlago Moje Besede, ki je vsebovana v 

Svetem Pismu, Me boste izdali. Ko enkrat to storite, boste pogoltnili v celoti novo 

doktrino, ki bo uničila vašo dušo. Ljubim vas, in če vi Mene resnično ljubite boste 

vedno ostali zvesti Moji Besedi, ki se ne bo nikoli spremenila. 

Vsakdo, ki pravi, da prihaja v Mojem Imenu – naj bo sveti sluţabnik, vodnik v Moji 

Cerkvi ali prerok – in razglasi, da je Moja Beseda laţ, ni od Mene. 

Vaš Jezus 

 

 

 



Mati Odrešenja: Mojega Sina, Jezusa Kristusa, bo izdal drugi Juda, 
in to nekdo z veliko avtoriteto 

Sreda, 9. april 2014, ob 15:30 
 
Moj dragi otrok, ko je Juda Iškarijot izdal mojega Sina Jezusa Kristusa, je imelo to 

daljnoseţne posledice. Ker je bil eden najoţjih zaveznikov mojega Sina in kot član 

Njegovih plemenitih apostolov, je bilo njegovo izdajstvo zelo boleče za mojega Sina. 

Ker je izdajalec prišel znotraj domene mojega Sina je to povzročilo dvome med 

tistimi, ki niso bili prepričani, če je bil moj Sin res Pravi Mesija. Dvomi so se širili in 

mnogi Njegovi apostoli in sledilci so se počutili zmedene, izgubljene in prestrašene. 

Vedeli so, da ko Ga bodo zasegli Njegovi sovraţniki, bo Resnica zasliševana in nato 

zanikana. Vedeli so tudi, da če bi javno ščitili mojega Sina, bi enako trpeli in morda 

končali in utrpeli enako kazen, kot je bila odmerjena Njemu. Vedeli so tudi, da ne bi 

imeli dovolj poguma, da bi kljubovali Njegovim sovraţnikom, zaradi strahu pred 

posmehovanjem. 

Torej, ali bo izdaja mojega Sina, znotraj Njegove Cerkve na Zemlji enaka. 

Mojega Sina bo izdal še en Juda, ki ima veliko avtoriteto znotraj Njegove 

Cerkve na Zemlji. Ko se bo zgodila druga največja izdaja, odkar je Juda 

Iškarijot prodal mojega Sina za trideset srebrnikov, bodo ljudje vseh ras, 

narodnosti in Krščanske vere začeli dvomiti Resnici.  

Ta izdaja bo tudi imela daljnoseţne posledice, ker bo nato zaslišan vsak vidik 

Boţanskosti mojega Sina. Ko se to zgodi, se bo Resnica porušila. Na njeno mesto 

bo postavljeno truplo, pokvarjeno do jedra, brez kakršnihkoli znakov ţivljenja. Mrtva 

doktrina bo postavljena in oblečena z samimi napačnimi lastnostmi, ki so 

povezane z mojim Sinom, vendar ne bo prinašala sadov. Da, izgledalo bo kot 

nova spreobrnitev. 

Resnično spreobrnjenje pride od človeške ljubezni do Boga, ki jo poganja Dar 

Svetega Duha in njihova lastna svobodna volja. Ta nova doktrina bo vsiljena svetu, 

brez vaše svobodne volje. Če jo zavrţete, vas bodo sovraţniki mojega Sina 

kaznovali. 

Tisti, ki bodo izdali mojega Sina v končnih dneh, ne bodo imeli ţivljenja. Tisti, 

ki Ga ne bodo izdali, bodo večno ţiveli v Boţji Slavi. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

 

 



Moj najbolj cenjeni Škof bo ţrtev strašne krivične obsodbe 

Četrtek, 10. april 2014, ob 17:22 
 
Moja predraga hči, kako se lomi Moje Srce zaradi stiske Mojih svetih 

sluţabnikov in teţkih preizkušenj, s katerimi se bodo morali soočiti zaradi 

Mojih sovraţnikov. Moj najbolj cenjeni Škof bo ţrtev strašne krivične obsodbe. 

Potem, ko je bil demoniziran, bo mnogo Mojih svetih sluţabnikov soočenih z 

odločitvijo, ali bi si drznili ugovarjat novim zakonom, ki niso Moji in bodo morali biti 

priča uvajanju le teh v Mojo Cerkev. 

Veliko svetih sluţabnikov bo izginilo in bodo zaprti proti svoji volji. Druge, ki 

bodo pobegnili sovraţniku, bodo lovili, zato bodo morali za tiste dni previdno 

načrtovati vnaprej. Nedolgo potem bo portret antikrista visel na vsakem oltarju, 

medtem ko bo vsaka sled Mojega Obraza, Mojega Kriţa, svetnikov in 

Zakramentov izginila brez sledu. Ta diktatura, bo takšna, kot ste jim ţe bili priča, v 

narodih, kjer so ljudje teptani. Častilci te nove svetovne religije se bodo po 

pričakovanjih klanjali podobi antikrista. Ti verniki bodo sami sebe blagoslavljali pred 

to gnusobo, vendar to ne z Znamenjem Kriţa – ampak z znakom z roko. Vsi tisti, ki 

se priklonijo zveri bodo postali njegovi suţnji in se bodo obrnili proti tistim, ki ga 

nočejo malikovati. Izdajali bodo tudi člane svojih druţin in jih predajali kaznovanju, 

takšno moč bo zver uporabljala nad njimi. 

Jaz Bom zapustil vsakemu izmed vas, še posebej Mojim svetim sluţabnikom, 

zaščito proti moči zveri in vas bom vodil skozi vsak korak te neizprosne poti. 

Jaz vam bom poslal Svoje pogumne sluţabnike, zveste škofe, duhovnike in druge 

svete sluţabnike – vse od Mene –, ki Mi bodo še naprej sluţili. Blagoslovljeni bodo z 

Darovi, ki vam bodo pomagali, da ostanete v Meni in za Mene, da boste lahko 

prenašali to zatiranje do dne, ko Bom prišel rešit Moje ljudi in jih sprejet v Moje 

Kraljestvo. Ne bojte se teh časov, saj ne bo teţko, če sprejmete Mojo Roko 

Usmiljenja se naučite popolnoma zaupati Meni. Jaz vas danes Blagoslavljam v  

Imenu Mojega Očeta in vsakemu izmed vas zapuščam Svojo Moč, Pogum in 

Vzdrţljivost, kajti to boste potrebovali, da boste ostali pravi Kristjani, zvesti Moji Sveti 

Besedi. 

Vaš Jezus 

 

Mati Odrešenja: Jezus je bil v vseh stvareh kakor vi, razen v grehu, 
kajti to bi bilo nemogoče 

Petek, 11. april 2014, ob 15:22 

Moj dragi otrok, sedem padlih angelov bo napadlo to Misijo in poskušalo 

prevarati Boţje otroke od tega, da ostanejo zvesti Ostanku Njegove Vojske. 

Tistim, ki jih bodo zavajali, se bodo prikazali, kot angeli Luči, v resnici pa so vse, 

razen angeli Luči. 



Satanova moč je zelo močna in njegova prisotnost v svetu je očitna, ko izpostavlja 

vse svoje privrţence in jih spodbuja da šopirijo njegovo prisotnost. To počne s 

pomočjo glasbe, religij, ki niso od mojega Sina, Jezusa Kristusa, in s tistimi ki 

predstavljajo tako imenovane svete skupine, ki v ozadju malikujejo zver in njegovo 

kraljestvo na zemlji. 

Otroci, vedno morate slediti mojemu Sinu, skozi vse, kar je učil med Svojim 

Časom na Zemlji. Njegova Sveta Beseda je nedotakljiva in je vse kar morate vedeti, 

če ţelite sledite Njegovi Poti v Večno Ţivljenje. Ostati morate osredotočeni na vašo 

ţeljo, da pridobite Večno Ţivljenje in zato ţivite svoje ţivljenje kot vam je pokazal moj 

Sin. Nikoli ne sprejmite ničesar, kar vzbuja dvom o Njegovem Boţanstvu. 

Človek, ki si upa razglasiti neresnice o mojem Sinu, nima daru Svetega Duha in 

je zato nevreden, da opredeli kar moj Sin je. 

Moj Sin je vaš Boţanski Zveličar, ki se je poniţal, da je postal človek. Ko se je rodil, 

je Beseda postala Meso in tako je bil Jezus Kristus človek v vseh pogledih. Jezus je 

bil v vseh stvareh kakor vi, razen v grehu, kajti to bi bilo nemogoče. Boţji Sin je bil 

poslan, da odreši človeštvo in reši vsakega izmed vas smrti, ki prihaja iz 

zasuţnjevanja Satanu. Njegova Boţanskost je Vsemogočna, Vsa Dobra, Vsa 

Nepredirna in zanikati Njegovo Boţanskost je zanikanje Boţje Moči. Ko to 

storite, ste razglasili svojo zvestobo hudiču. 

Otroci, moliti morate to Kriţarsko Molitev in klicati k meni, vaši Materi, naj vas 
zaščitim pred prevarami, ki vam bodo predloţene, da bi vas spodbudile k zanikanju 
Boţje Moči. 

Kriţarska Molitev (146) Zaščita pred prevarami 

Draga Mati Odrešenja, podeli mi milost zaščite pred prevarami, ki jih povzroča 
satan, zato da uniči vero Kristjanov. Zaščiti nas pred Boţjimi sovraţniki. Varuj 
nas pred laţmi in krivoverstvom, ki so uporabljene z namenom, da oslabijo 
našo ljubezen do tvojega Sina. Odpri nam oči za neresnice, prevare in 
kakršnekoli skušnjave, s katerimi bi se morda soočali in ki bi nas spodbujale, 
da zanikamo Resnico. Amen. 

Hvala, ker ste se odzvali mojemu klicu, da vas opozorim na velike prevare, ki se 
bodo kmalu spustile na Cerkev mojega Sina na Zemlji. 

 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

 

 

 



Moja Ljubezen in vaša vera bosta zdruţeni postali Meč Odrešenja 

Sobota, 12. april 2014, ob 15:42 
 
Moja predraga hči, ko Bog po svojih izbranih prerokih poseţe v svet, je Beseda 

kot meč. Zareţe naravnost v srce in povzroča dvojno reakcijo v duši. Po eni 

strani to omogoča vpogled in razumevanje, po drugi strani pa jo je teţko 

sprejeti. To je zato, ker Resnica ni nikoli lahka, ko je prejeta, saj je lahko boleča. 

V svetu, kjer Satan vlada kot kralj, bo Resnica vedno pokazala grdo stran. Povzročila 

bo tesnobo v srcih mnogih. Hudobija skoraj vedno pride preoblečena v sijaj barv, 

vendar, ko so odstranjene vse privlačne plasti, ostane le zelo grdo jedro. 

Zaradi hudičevega zavajanja mnogi ljudje teţko sprejmejo, da so neka dejanja 

zlobna. Vsaka oblika hudobije, ki jo je ustvarila Satanova roka, je previdno prikrita, da 

jo razum nedolţnih, ki bodo sprejeli takšno podlo prevaro brez obţalovanja, z lahkoto 

upravičijo. Ti ne bodo nič pametnejši. Kakšno upanje, se lahko vprašate, ima človek, 

ko ga zapelje antikrist, ki bo ljubljen in oboţevan za svoja velika dejanja 

radodarnosti? Odgovor je molitev. Vaše upanje je v vaših molitvah, kajti, ko molite 

za osvoboditev od zla, Se Bom odzval vašemu klicu. 

Moja Ljubezen in vaša vera bosta zdruţeni postali Meč Odrešenja, s katerim bodo 

nedolţne duše tistih, ki jih bo zver z lahkoto zapeljala, lahko rešene in nato bo 

Kraljestvo Moje. Kmalu pridem da pridobim nazaj Moj Zakonit Prestol in zato ne 

smete nikoli izgubiti upanja. 

Vaš Jezus 

 

Ko se bliţa Veliki Petek, bodo tisti, ki Me trpinčijo in skušajo 
izbrisati vse sledove o Meni, na ta dan hudo trpeli 

Nedelja, 13. april 2014, ob 19:00 
 

Moja predraga hči, Moja Ţelja je, da se tisti, ki Me resnično ljubijo, poboljšajo z 
Darom Sprave, v času Svetega Tedna. Ko Mi pokaţete iskreno kesanje za vaše 
grehe, vas Bom prelil s posebnim Darom Sprejetja, v skladu z Mojo Sveto Voljo. 
Pozivam vas, da zaupate v Mene v tem času zgodovine, kot nikoli poprej, ker, 
če pozorno poslušate, Bom lahko dal vsem slišat Mojo Besedo – vključno s 
tistimi, ki Me sploh ne poznajo. 

Ko so Me Moji sovraţniki preganjali, so se zelo trudili, da so Me osramotili. 
Sproščali so svoj bes na mnoge uboge nedolţne in mučili ljudi, za katere so mislili, 
da Sem Jaz. Širili so laţi o Mojih apostolih, Me poskušali osramotiti na mnoge 
načine in padli v napade jeze, ko Me niso mogli fizično napasti. Oni bi Me ubili, 
če bi Me ujeli pred Velikim Petkom – če Sebe ne bi zaščitil. Njihovo sovraštvo, 
njihove laţi, obrekovanja, ki jih širijo glede Moje Misije in njihove laţne obtoţbe proti 
Meni, so se širili do vsakega mesta in vasi, pred dnem, ko sem bil končno izdan, od 
enega izmed Mojih. 



Strup, ki se je zlival iz ust Mojih sovraţnikov, je prišel od kače, ki je napadla 
njihove duše. Povsem so ga posnemali – vpili so v nasilnem besu proti Meni, 
čeprav so bile njihove obtoţbe laţne in brez pomena. Pljuvali so po Mojih 
apostolih, mučili Moje učence, kot tudi tiste nesrečne moţe, ki so jih zamenjali za 
Mene.  

 

Poskušali so obrniti druge proti Meni, ki še niso slišali za Mene in govorili 
hudobne stvari proti tistim, ki jih niso mogli prepričat da se Mi odpovejo. Vsak 
hudič iz brezna Pekla Me je mučil med Mojim zadnjim tednom na Zemlji, ko je Moja 
Beseda prebodla srca mnogih in spreobrnila na tisoče ljudi. 

Ko je bila Moja Prisotnost najmočnejša, se je sovraštvo okrepilo in rjovenje tistih, ki 
so Mi nasprotovali, je bilo takšno, kot da bi prišlo od divje ţivali. Ljudje, ki so se 
pridruţili skupinam Farizejev, da bi Mi naloţili kazen, so postali tako slabi, kot 
tisti, ki so jih spodbujali v zloben bes nad Moj Značaj. Obtoţen Sem bil nečistoče 
v Duši in Telesu. Rekli so, da je Moja Beseda prišla od nečistih duhov. Rekli so, 
da Sem prenašal laţno pričanje proti Mojzesu in da Me je poslal zlobni, da pokvarim 
njihove duše. Zanemarili so Ljubezen, ki Sem jo širil, spreobrnjenje, ki Sem ga 
ustvaril med njimi, da bi se ljubili med seboj in tudi čudeţe, ki Sem jih izvedel. 
Medtem ko so vzklikali nespodobnosti proti Meni, so stali visoko in ponosno 
in, ob istem času, so preklinjali proti Bogu, izjavili so, da so govorili v 
Njegovem Imenu. Natanko tako Satan zavaja ljudi. 

Tisti, ki so preklinjali proti Meni, med Mojim Kriţanjem, ne ţivijo v Mojem Kraljestvu, 
saj so utrpeli najhujšo kazen. Moj Oče bo uničil vsakogar, ki pravi, da Jaz 
govorim z glasom Satana. Torej, tistim, ki trdite da je Moj Glas glas zlobnega, 
vedite, da bo vaše trpljenje hujše od smrti. Vaši jeziki ne bodo več razlivali strup, 
ki ga je Satana poloţil v vaše duše; vaše oči ne bodo več videle, kajti hrepenite le po 
temi – in naj bo tako. Vaša ušesa ne bodo nikoli več slišala sladkosti Mojega Glasu, 
kajti nočete poslušati – in naj bo tako. Vaše srce nima ljubezni in tako ne bo več 
čutilo ljubezni, ko enkrat izključite Boţjo Ljubezen. Vaše besede bodo vaša poguba in 
ko bodo tisti, ki obtoţujejo Mene, vašega Gospoda Boga, Odrešenika vsega 
človeštva, da Jaz govorim zlo, ne bodo več slišani. Umrli bodo. 

Moja Jeza proti hinavcem, ki hodijo po svetu in se pretvarjajo, da so prišli od Mene, v 
tem času presega Moje potrpljenje in Moja kazen bo doletela vsakega izmed vas, ki 
pljuvate v Mene. Proč od Mene – nimate oblasti nad Menoj. Jaz vas bom zavrgel. 

Ko slišim krike ljudi, obsedenih z Satanovim sovraštvom v svojih dušah, ki si drznejo 
javno razglašati svojo zvestobo Meni, se počutim nagnusno. Gnusijo se Mi in niso nič 
boljši, kot tisti, ki so se močno borili, da so zabili prvi ţebelj v Moje Telo. 

Ko se bliţa Veliki Petek, bodo tisti, ki Me trpinčijo in skušajo izbrisati vse sledove o 
Meni, na ta dan hudo trpeli. Na tisti dan, ko boste trpeli Mojo Bolečino, dano vam, da 
vas spravi k pameti, boste spoznali, da vas kličem Jaz. Tega ne delam, ker bi si 
zasluţili eno samo trohico Mojega Sočutja, ampak zato, ker vas ljubim – vsemu 
navkljub. Prosim vas, da na tisti dan takole kličete k Meni: 

»Jezus, odpusti mi za bolečine, ki sem jih prizadejal Tvojemu Telesu, Tvoji 
Besedi in Tvojemu Boţanstvu.« 

Z Ljubeznijo in Veseljem v Svojem Srcu Se bom odzval in vam pomagal priti k Meni. 

Vaš Jezus 



Kriţ je vaša povezava z Večnim Ţivljenjem. Nikdar se ne odpovejte 
Kriţu 

Torek, 15. april 2014, ob 20:15 
 
Moja predraga hči, ko Moji predragi sledilci praznujejo Veliki Petek, se morajo 

spomniti kako  Moja Ljubezen sega do človeške rase. 

Tisti, ki so Me preganjali in Me nato ubili so bili polni sovraštva in so imeli kamnita 

srca. Jaz Sem umrl se zanje, kljub njihovemu sovraštvu, in Jaz sem pretrpel hudo 

Trpljenje, da bi lahko bili oni odrešeni. Kljub temu pa Me še vedno mnogo ljudi 

sovraţi in zaničuje, na tolikšnem obsegu, da, če bi Jaz razkril zlo, ki pustoši 

njihovo dušo, ne bi mogli vstati. 

Moje poskuse za pripravo sveta s Knjigo Resnice, bodo napadli Moji sovraţniki 

vsepovsod. Najhujši napad bo prišel od satanističnih skupin, katerih mnoge se 

predstavljajo za Kristijane, da lahko usmerijo svojo jezo, z pretvarjanjem, da 

ščitijo svojo vero. Takšen je način s katerim Satan uporabi svoje voljne ţrtve, 

da napadejo Moje Delo. Kako so nesrečne njihove duše in kako Sem Jaz ţalosten, 

ko Me še naprej izdajajo, mečejo blato v Mene in širijo laţi o Moji Besedi, v 

prizadevanju, da bi ukradli duše iz Mojega Usmiljenega Srca. 

V tem tednu Jaz jočem Solze Trpljenja; ker zmanjkuje časa in Jaz vem, da 

neglede na to, kako močno se trudim, bodo še vedno mnoge duše Meni obrnile 

hrbet. Zakaj Me te duše tako sovraţijo? Odgovor je, ker sploh nimajo ljubezni do 

Mene. Mnogim izmed njih se zdi grozljivo, da sovraštvo, ki ga čutijo do Mene v svojih 

srcih, ne more biti oprano. Zlobni jih je tako obsedel, da preţivijo vsako minuto dne 

tako, da Me preklinjajo. 

Velika večina ljudi ne verjame več v Mene – majhno je število ljudi, ki verjamejo, v 

oceanu duš, katerega velikost se razteza od ene do druge strani Zemlje. Vendar vam 

Jaz obljubim, da bom zbral toliko duš, kolikor jih lahko in zaradi Ljubezni, ki jo imam 

Jaz do vas, se bo Moje Usmiljenje razširilo tudi med tiste, ki si ga ne zasluţijo. Kako 

pozdravljam dobre, ljubeče in čiste duše, ki pridejo pred Mene. Napolnijo Me z 

velikim veseljem. O, kako ublaţijo Moje Rane. Kako Mi prinesejo olajšanje od 

ţalosti, ki jo pretrpim za Moje uboge grešnike, ki nimajo pojma o velikem veselju, ki 

sem jim ga Jaz obljubil v Mojem Novem Kraljestvu. Mnogo duš bo na ţalost odvrglo 

ključ, ki sem jim ga Jaz dal, do Večnega Ţivljenja – in za kaj? Ţivljenje brez smisla, 

ţivljenje polno vznemirjenja in praznih obljub. Naveličano ţivljenje garanja, ki ne 

prinese ţivljenja – se le konča v prahu. Jaz sem vaše ţivljenje. Jaz vam prinašam 

ţivljenje. Ko boste sprejeli Mojo smrt na Kriţu in priznali Moje Vstajenje, ne boste 

nikoli trpeli smrti. 

Vam, te generacije, pravim tole. Vi, ki ste z Menoj, ne boste trpeli smrti – niti 

telesne smrti. Tisti, ki Me izdate z grehom, ko vam je dana Resnica, ne boste imeli 

ţivljenja. Tako da vi, Moji predragi sledilci, se ne smete nikoli bati te Misije. Jaz vas 

bom vzel in vas zalil z vsemi Darovi, ki jih je Moj Oče ţeljan podariti na vse vas, ko 

končno zbere Svoje otroke v Kraljestvo, ki vam ga je On obljubil, ko je poslal Mene, 

Svojega edinega Sina, da rešim vaše duše, s Svojo smrtjo na Kriţu.  



Kriţ je vaša povezava do Večnega Ţivljenja. Nikoli ne zapustite Kriţa. Moja smrt je 

bila vaša pot do Večnega Ţivljenja. Brez Mojega Kriţa, bo smrt prevladala za tiste, ki 

ga zavračajo. 

Vaš Jezus 

 

Moj Novi Raj bo postal Svet brez konca – kot je bilo prerokovano 

Četrtek, 17. april 2014, ob 21:00 
 
Moja predraga hči, Moje Vstajenje od mrtvih se je zgodilo z razlogom. Ni se zgodilo 

le zato, da bi dokazal Mojo Boţanskost tistim, ki niso sprejeli Kdo Sem Jaz. Do 

takrat, duše, ki so umrle niso mogle vstopiti v Nebesa. Morale so počakati. Vendar ne 

preden se je zgodilo Moje Vstajenje, šele po tem jim je bilo dano novo Ţivljenje v 

Mojem Kraljestvu. Moje Vstajenje je prineslo Večno Ţivljenje za duše in smrt ne bi 

več imela oblasti nad človeško raso. 

Moje Vstajenje bo resnično razvidno ob Mojem Drugem Prihodu, kajti takrat bodo vse 

tiste duše, ki so umrle v Meni in za Mene, obujene od mrtvih in jim bo dano Večno 

Ţivljenje. Vstali bodo v duši in telesu, v popolni zdruţitvi z Boţjo Voljo, in ţiveli v 

Mojem Novem Kraljestvu, ko bo stara Zemlja in Nebesa izginila in bo nastala Nove 

Zemlja. Moj Novi Raj bo postal Svet brez konca – kot je bilo prerokovano. Vsi tisti, ki 

ljubijo Boga in sprejmejo Mojo Roko Milosti, bodo vstopili Moje Veličastno Kraljestvo. 

To je bila Obljuba, ki sem jo dal, ko sem prodal Moje zemeljsko Telo v smrt, da sem 

vsem vam dal Večno Ţivljenje. Ne pozabite, da kar Bog obljubi vedno izpolni. Kar je 

Bog napovedal vsem Svojim prerokom se bo zgodilo, kajti On ne reče neke stvari in 

misli drugo. 

Ko je Bog rekel Janezu, da se bo svet razdvojil v poslednjih dneh in da bo Njegov 

Tempelj uničen, On ni lagal. Vladavina tistih, ki ţelijo uničiti Boţjo Besedo se je 

začela in čas za vse tiste prerokbe, ki sta jih napovedala Danijel in Janez je nad 

vami. Moja Obljuba da pridem in ločim koze od ovac se bo kmalu uresničila. Moţem 

bo dana vsakršna pomoč, z Posredovanjem iz Nebes, in dovolj priloţnosti, da 

naredijo končno izbiro. Ali Mi bo sledil ali pa bo ostal zadaj. 

Vaš Jezus 

 

Obstaja samo ena pot do Boga, in ta je po Meni, Jezusu Kristusu. 
Nobene druge poti ni 

Petek, 18. april 2014, ob 23:24 
 
Moja predraga hči, svet bo ponovno vstal, iz pepela, iz pokola. Jaz bom, obljubim, 

izbrisal kugo antikrista z obličja Zemlje. Jaz bom uničil sovraţnike Boga in tiste, ki 

so odgovorni za revščino, krivico in trpljenje povzročeno Boţjim otrokom. 



Zlo, ki se danes na vseh koncih sveta oklepa človeških src, zavzema različne oblike. 

Ko zavzema okrutno obliko, so ljudje mučeni, umorjeni in ostro kaznovani. Pa tudi na 

druge načine morajo ljudje prenašati velike stiske, vključno z pomanjkanjem hrane in 

bivanjskih prostorov in strašno revščino, medtem, ko njihovi voditelji poţrejo vsako 

njihovo pravico. Potem so tu še nepravični zakoni, ki so naklonjeni močnim, ki 

naredijo bogate ljudi še bogatejše in revne ljudi še revnejše, kjer je malo usmiljenja 

ali ljubezni pokazane ljudem, ki so v veliki stiski. Na koncu je tu še preganjanje 

Kristijanov – Mojih sledilcev – vsepovsod po svetu. Zaničevani so, bolj kot kdorkoli 

drug, in strašno trpijo v Mojem Imenu. 

Kristjane sovraţijo sledilci hudobca, ki uporablja svoje agente, da utiša Moje 

sledilce na različne načine. Mnogi izmed njihovih načrtov vključujejo cenzuro 

ali pravico, da odprto priznajo svojo zvestobo Meni. In medtem ko bodo 

današnje vlade neomajno branile pravice vseh drugih veroizpovedi ali 

drţavljanske pravice, se ne bodo vdali pravicam Kristijanov. 

Kristjanom bo kmalu prepovedano izvajanje svoje vere na javnih mestih, v 

šolah, na fakultetah, dokler končno tudi v Boţjih Templjih. Lahko rečete – gotovo 

je to nemogoče – preprečiti Kristijanom izvajanje svoje vere, v svojih lastnih cerkvah? 

To se bo zgodilo na zelo zvit način, kjer jih bo na milijone zavedeno, ki ne bodo 

pozorni, ko se bo spremenila vsaka podrobnost Besede, vendar bo prešla brez 

teţav. Le tisti, ki so bili pozorni bodo opazili spremembe in čez nekaj časa bo postalo 

sprejemljivo odpreti vse Krščanske cerkve za sprejetje vseh ver, vključno s tistimi, ki 

ne verjamejo v Mene. Vendar ne bodo vsi, ki sledijo veram, ki ne častijo Troedinega 

Boga, prisiljeni v novo svetovno cerkev. Ne, Kristjani bodo častili poganstvo, ki 

jim bo previdno predstavljeno, kot nova cerkev in ki bo sprejela novo obliko 

»obhajila« -  cerkev za vsakogar – kjer Jaz, Jezus Kristus, ne bom prisoten. 

Od tega leta dalje bodo Moji Kriţi začeli izginjati in medtem, ko bodo Moje 

Cerkve in tisti, ki pravijo da sluţijo Meni, začeli govoriti o pomembnosti 

humanizma, ne boste več slišali pomembnosti predaje Meni, Jezusu Kristusu, 

vašemu Odrešeniku. In zato ne boste pripravljeni na Večno Odrešenje. 

Pomembnost sledenja Moji poti do Mojega Očeta ne bo več omenjena, kot tudi 

pomembnost Svetih Zakramentov ne bo več obravnavana. Namesto tega vam bo 

povedano o pomembnosti skrbi za potrebe in dobrobit drugih, ki bo 

uporabljena kot nadomestilo za čaščenje Mene. Jaz sem Cerkev. Moje Telo je 

Moja Cerkev, vendar s časom, bom Jaz popolnoma odrinjen na eno stran. Vaše 

glave se bodo polnile z neresnico. Povedano vam bo o vseh vrstah poti, ki so 

potrebne, da vas privedejo bliţje Bogu. Vendar vsaka pot, ki vam bo rečena, da 

morate po njej hoditi, bo vodila v nasprotno smer. 

Vedite zdaj, da obstaja le ena Resnica. Obstaja le ena pot do Boga in ta vodi 

skozi Mene, Jezusa Kristusa. Ni druge poti. 

Vaš Jezus 

 



Bog Oče: Zelo redki boste zavrnili novo eno svetovno cerkev, in 
zato bo Moje Posredovanje naglo 

Nedelja, 20. april 2014, ob 17:40 
 
Moja predraga hči, ko sem Jaz poslal Mojega Sina da odreši človeštvo, ga je svet 

zavrgel, prav tako kot so bili zavrţeni preroki, ki sem jih Jaz poslal pred Njim. 

Ko se sedaj pripravljam, da pošljem Mojega Sina, drugič in zadnjič, da zbere Moje 

otroke in jim podeli Večno Ţivljenje, bodo tudi to Veliko Dejanje Usmiljenja zavrgli. 

Preko Moje Besede sem človeku dal Resnico, pa jo še vseeno zavrača. Kako hitro 

pozabijo. Kako so slepi, kajti Jaz sem povedal svetu, da jim bom prinesel Moje 

Kraljestvo – Nov Svet, brez konca – vendar oni nimajo pravega razumevanja kaj bo 

pomenila njihova dediščina.  

Ne bodo vsi sprejeli Usmiljenja Mojega Sina in zato Jaz opominjam svet kaj bo prišlo, 

da bodo prišli in sprejeli Moje Kraljestvo. 

Moji otroci bodo imeli odpor do mnogih čudeţev, ki jih bom Jaz pokazal svetu pred 

Prihodom Mojega Sina. Veliko se bo govorilo, vendar bodo Mojo sovraţniki 

zagotovili, da bodo Moji otroci zavedeni, da ne bodo pripravili svojih duš za Slavno 

Ţivljenje, ki sem ga Jaz pripravil za vsakega izmed vas. 

Kot je Moj Sin na tretji dan vstal od mrtvih, se bo On tudi razkril na tretji dan, po treh 

dneh teme, ob Njegovem Drugem Prihodu. Ţelim, da se zavedate teh tri dni teme, da 

se jih ne boste bali. Blagoslovljene sveče bodo priskrbele edino svetlobo, ki jo Jaz 

dopuščam, da bodo lahko tisti, ki Me ljubijo videli in z veseljem pričakali Prihod 

Mojega Sina. 

Ne bojte se Moje Ljubezni do vas ali Moči, ki jo vihtim, saj je za vaše dobro, da 

dopustim vse dogodke, da se zgodijo, v dneh, ki vodijo do Velikega Dne. Svojim 

sovraţnikom dovolim, da se gibljejo po Zemlji. Jaz dovolim uničevalcem, da zavajajo 

ljudi, kajti tako bom Jaz preizkusil vero tistih, ki so bili blagoslovljeni z Resnico. 

Ampak vedite tole. Tisti, ki izdajo Boţjo Besedo, bodo vrţeni v divjino. Tisti, ki 

napadejo in kaznujejo Moje svete sluţabnike, ki ljubijo Mojega Sina, bodo ostro 

kaznovani. Jaz bom dovolil šibkim in tistim, ki so z lahkoto zavedeni, da se bodo – ko 

se bodo zgodile Moje Prerokbe, ki sem jih dal tebi, Moja hči – pokesali in Me iskali. 

Otroci, Jaz vas pripravljam, da se bo izpolnila Moja Volja in da boste ţiveli v Mojem 

Kraljestvu, kot vam je bilo namenjeno z rojstvom. Svet v katerem ţivite je potemnjen, 

zaradi zlobnega in njegovega vpliva. Zemlja je okuţena z grehom, sedaj še bolj kot 

kadarkoli prej, in greh se bo sedaj stopnjeval, čemur bo vsak izmed vas, s pravo 

vero, priča. Morali boste biti opomnjeni o Resnici od tega dne naprej – Velikonočne 

Nedelje – kajti brez tega, boste tavali in se izgubili. 

Zelo malo vas bo zavrnilo novo svetovno cerkev in tako bo Moj Poseg hiter. Povlekel 

vas bom k Sebi, vas spodbujal, ko postane bolečina odpadništva neznosna, in Jaz 

bom rešil vaše duše na kakršenkoli način, ki ga izberem, namesto, da bi vas izgubil v 

roke Mojih sovraţnikov. Ţelim, da gledate prijazno na tiste, ki se borijo proti Mojemu 

Sinu zaradi Njegove Misije, da pripravi svet za Njegov Drugi Prihod.  



Prosim vas, da prosite Mene, vašega Večnega Očeta, da pokaţem Milost vsem, ki 

poskušajo ovirati Mojo Roko, Mojo Radodarnost, Mojo Moč in Mojo Boţanskost, s to 

posebno Kriţarsko Molitvijo: 

Kriţarska Molitev (147) Bog Oče, Usmili se tistih, ki zanikajo Tvojega Sina 

Bog, moj Večni Oče, prosim izkaţi Usmiljenje tistim, ki zavračajo Tvojega Sina. 
Rotim Te, usmili se tistih duš, ki skušajo uničiti Tvoje preroke. Rotim Te za 
spreobrnjenje tistih duš, ki so Zate izgubljene. Prosim pomagaj vsem Svojim 
otrokom, da pripravijo svoje duše in spremenijo svoje ţivljenje v skladu s 
Tvojo Boţjo Voljo, v pričakovanju Drugega Prihoda Tvojega ljubljenega Sina, 
Jezusa Kristusa. Amen. 

Pojdite Moji otroci, in pripravite vse, ki jih poznate, tako, da molite te posebne molitve 

k Meni, vašemu Večnemu Očetu, za Moje Veliko Usmiljenje. 

Jaz ljubim vse vas. Jaz sem Vse-Ljubeč, Vse-Potrpeţljiv in pričakujem vaš odgovor. 

Nikoli ne mislite, da Jaz ne bom slišal vaših molitev, kajti vaši glasovi so sladkost 

Mojim Ušesom in vaša ljubezen do Mene Mi prinese veliko veselje. Ničesar ni, kar 

Jaz ne bi storil za Moje otroke. Ničesar. 

Pojdite v ljubezni in veselju, kajti lahko ste prepričani, da sem Jaz Vse-Usmiljen. 

Vaš ljubljeni Oče 

Bog Najvišji 

 

Začetek in konec sveta bosta postala kot eno 

Ponedeljek, 21. april 2014, ob 15:56 
 
Moja predraga hči, zelo teţko je za duše, tudi za tiste, ki imajo močno vero, uskladiti 

svet v katerem ţivijo z Mojim Kraljestvom. 

Današnji svet ni zdruţljiv z Mojim Kraljestvom in to pomeni, da se tistim izmed 

vas, ki Me poznate in ki Me resnično ljubite, včasih zdi boleče ţiveti vsakdanje 

ţivljenje. Ljubiti Mene pomeni sledenje Mojim Naukom in poklicati Mene, da vam 

odpustim grehe. To je edini način, da postanete del Mene. Ne morete postati del 

Mojega Kraljestva, dokler ne priznate Resnice in sprejmete, da dokler obstaja 

greh, svet ne more nikoli biti popoln. Dokler človek dela vse po svoji svobodni 

volji, ko je neprenehoma v skušnjavi, da se prepusti svojim lastnim sebičnim 

potrebam, bo ostal suţenj. 

Ko boste ţiveli ţivljenje po Boţji Besedi, boste lahko videli svet, kakršen je. Priča 

boste Čudeţu na Zemlji, ki ga je ustvaril Moj Oče. Vendar, videli boste tudi kako je 

človeka njegova šibkost ločila od Boga. Dokler bo tako, svet, kot ga poznate, ne 

more biti ponovno postavljen v svojo nekdanjo Slavo. Zato boste našli pravi mir 

le, ko Jaz ponovno pridem, da vam prinesem v Raj Mojega Očeta, ustvarjen za vas v 

začetku. 



Začetek in konec sveta bosta postala kot eno. Ne bo Nebes, ne Vic in ne Zemlje – 

obstajali bosta le dva bistva. Moje Kraljestvo – kjer se ţivljenje ne bo nikoli 

končalo za tiste, ki Mi dovolijo, da jih privedem v Svoje Srce in Pekel za tiste, ki 

se ne bodo obrnili k Meni. 

Vse stvari bodo v skladu z Mojim Usmiljenjem in Sveto Voljo Mojega Očeta, ki ljubi 

vse Svoje otroke. On ţeli rešiti vse ljudi po Meni. Ne morem prisiliti tistih, ki ne ţelijo 

biti del Mojega Kraljestva, ali ki zavračajo vsa Moja prizadevanja, da jim prinesem 

čudovito slavno večnost, da Mi sledijo. Ne prezrite Moje Prošnje za pomoč tem 

ubogim dušam. 

Vaš Jezus 

 

Moji Nauki niso zapleteni 

Torek, 22. april 2014, ob 20:00 
 
Moja predraga hči, ne glede na to, kako teţka je ta Misija, mora Resnica ves čas 

prevladovat. 

Kaj pomaga, če je Moja Beseda sprevrţena? Čemu dobremu sluţi? Ko je Moja 

Beseda in vse kar Jaz Sem in kar Bom, prilagojena, tako da ustreza človeku, 

takrat postane laţ. Kaj pomeni Moja smrt na Kriţu, če ne pomeni tega, da vas je 

odrešila greha? Kljub krutosti Moje smrti na Kriţu, je pomen za Kristjane preprost. 

Jaz sem vas odrešil greha, vendar le ko Me prosite, da to storim. Če ne prosite, vas 

Jaz ne morem odrešiti. 

Če ne sprejmete Mene, Jezusa Kristusa, potem ne boste mogli najti Mojega 

Usmiljenja. Če ne boste iskali Mojega Usmiljenja, bom Jaz stal pred vami in vas 

prosil, da to storite, tako Velika je Moja Ljubezen do vas. Jaz bom stal kot Kralj 

beračev pred vami, grešniki. Jaz vam bom razkril Resnico, dokler se vam ne bodo oči 

končno odprle in nato boste videli. Tisti izmed vas, ki vidite Resnico boste nato 

iztegnili roke proti Meni in Jaz vas bom vzel v Zavetje Mojega Srca. Torej, tako kot 

imajo prednost tisti, ki Me poznajo in bodo rešeni, bom Jaz dal vsem dušam, 

vseh ver in veroizpovedi, prednost in jim pokazal Resnico preden pride Moj 

Čas. 

Vedno se spomnite Moje Preprostosti. Jaz vas učim Resnico na preprost način. 

Naučil sem vas, da se ljubite med seboj, kot sem Jaz vas ljubil. Če ljubite drug 

drugega in ravnate z drugimi, kot sem vam Jaz pokazal, boste Moji. Če ne pokaţete 

ljubezni in spoštovanja do drugih, ampak sodite drug drugega v Mojem imenu, potem 

ne morete reči da ste od Mene. Moji Nauki niso zapleteni. In ne potrebujejo biti, kajti 

ljubezen je v jedru vsega, kar sem Jaz učil. Če v vaših srcih ni ljubezni do drugih, Me 

ne morete resnično ljubiti. Ko zanikate ljubezen, boste vedno zanikali Mene. Ko 

zanikate Mojo Besedo, Boţja Ljubezen ne more uspevati v vaših srcih. 

Vaš Jezus 



Jaz ne bom dovolil, da bi tisti, ki pridete v Moj Novi Raj, trpeli 
bolečino telesne smrti 

Sreda, 23. april 2014, ob 15:30 

Moja nadvse ljubljena hči, številni ljudje zmotno mislijo, da Moja Svarila svetu 
ustvarjajo občutek obupa in nepotrebne skrbi. To je razumljivo, vendar vedi tole. 
Prihodnost sveta, ki prihaja, je osupljivo Veličastna v vsakem pogledu. Raj, ki 
je bil pripravljen za vas, bi vas napolnil s strahospoštovanjem, z občudovanjem 
in s silnim občutkom navdušenja, če bi vam razodel zgolj beţen vpogled vanj. 
Ker ima človek strah pred neznanim in pomanjkanje zaupanja v Mojo Obljubo, da 
bom vsakomur izmed vas prinesel Večno Ţivljenje, je za mnoge, ki se poskušajo 
pripraviti na Moje Kraljestvo, teţko. 

Moji ljubljeni verni, Moji predragi otročiči, prosim, vedite, da Jaz ne bom 
dovolil, da bi tisti, ki pridete v Moj Novi Raj, trpeli bolečino telesne smrti – to je 
Moj Dar tej blagoslovljeni generaciji. Ta prehod iz sveta, v katerem ţivite danes, v 
Moj Novi Raj bo, kot bi trenil; takšna je Moja Velika Ljubezen do vas. Pred tem 
Velikim Dnem vas moram Jaz pripraviti, zato da boste vsi podedovali Moje 
Kraljestvo. Ni Mi treba, da vas podvrţem tem preizkušnjam , ki jih prestajate zdaj in ki 
še bodo prišle – to drţi. Toda pripraviti moram številne ljudi, ki jemljejo Mojo Besedo 
in Moje Usmiljenje za samoumevno. Kako naj vas očistim, če vas ne spomnim na 
Resnico? Samo Resnica vas bo osvobodila iz okovov, ki vas veţejo na hudobca, ki 
vas bo zvlekel proč od Mene ob vsaki priloţnosti, ki jo dobi.  

On ve, da bo zmagal, če se ne odzovete Mojemu Klicu, da si zagotovite svojo 
zakonito dediščino v Mojem Kraljestvu. Potem vi, zavedeni od njega, ne boste uspeli 
spraviti svoje duše v skladu z Mojim Boţjim Usmiljenjem. 

Samo tisti, ki hodijo za Menoj na vsakem koraku v Raj, bodo uspeli doseči Večno 
Odrešenje. Prosim, bodite potrpeţljivi. Bodite pozorni na Moj Klic. Ne odrivajte 
Me, ko vas poskušam doseči po teh Sporočilih. Učite se zaupati Vame po Moji 
Sveti Besedi, ki vam je ţe znana v Knjigi Mojega Očeta. 

Kadar Jaz govorim o zlu, vam zgolj razodevam prevaro, s katero boste soočeni. 
Problem pri prevari je, da vas oslepi za Resnico in povzroči,  da vas zanese v 
verovanje v nazor, ki vas bo posrkal v laţno doktrino. Če nisem Jaz, Jezus Kristus, 
Tisti, Ki se Ga časti v tej novi doktrini, potem ste lahko prepričani, da je ne narekuje 
Sveti Duh. 

Dovolite svojim srcem, naj bodo mirna, svojemu zaupanju, naj bo takšno kot 
otrokovo, in Me preprosto ljubite na način, kot vas ljubim Jaz. Nikdar se ne upirajte 
Mojemu Usmiljenju, nikoli se Me ne bojte, nikoli ne čutite jeze do Mene, in še zlasti 
ne, kadar trpite v tem ţivljenju. Zakaj kmalu vas bom pripeljal domov. Takoj, ko se 
bo zasvital Veliki Dan, bo rojen svet. Vas in vse vaše ljubljene čaka novo ter 
čudovito ţivljenje. Vsi boste zavezani Meni brez sovraţnika na vidiku – brez strahu, 
nevarnosti ali kakršnega koli trpljenja. Zakaj bi se torej bali Mojega Kraljestva? 
Prineslo vam bo srečo in ljubezen, ki ste ju iskali skozi vse svoje ţivljenje na Zemlji – 
ki pa nikoli ni bilo resnično izpolnjeno, ne glede na to, koliko ste si prizadevali razviti 
te darove. 



Moj Največji Dar vam je Večno Ţivljenje. Pričakujte Moj Dar brez strahu. Namesto 
tega Moje Novo Kraljestvo čakajte z ljubeznijo in zaupnim pričakovanjem, kajti veliko 
se imate  veseliti. 

Vaš Jezus 

Čas, ko bo razglašeno, da greha ni več, se pribliţuje  

Četrtek, 24. april 2014, ob 16:45 

Moja draga ljubljena hči, zdaj so blizu časi, ko bo Moja Cerkev imela grehe 
človeštva za nepomembne in neţaljive v Mojih Očeh.  

Greh ni nekaj, kar imam Jaz za slabost ali pomanjkljivost. Greh nastane zaradi teh 
dveh lastnosti, vendar pa se zgodi zaradi obstoja Satana. Moja Cerkev bo kmalu 
mirila Moje vernike, tako da jih bo zavajala, da verjamejo v laţi, da je greh zgolj 
metafora – da se uporablja kot simbol za Boţje otroke, da se jih spodbuja, naj 
ostanejo na poti, ki ugaja Bogu. Zaradi greha se ne bi smeli čutiti ločene od drugih, 
bodo pravili. Greh, bodo govorili, v resnici ni pomemben, ker je Bog vse-odpuščajoč. 
Da, Jaz Sem vse-odpuščajoč in odpuščam vsak greh – razen večnega greha – čim 
grešnik pokaţe kesanje in si prizadeva odstraniti vse skušnjave, da bi se izognil 
ponavljanju tega greha. Ne morete Me prositi, naj vam odpustim greh, kadar 
ţivite po tem grehu. Morilec, ki mori, pohablja in ubija, Me ne more prositi, naj mu 
odpustim, medtem ko še naprej mori in nima nobenega namena prenehati s svojimi 
zločini. Kaj koristi, da Me prosite, da vas odrešim greha, če ne priznate, da grešite? 

Greh je povzročen s slabotnostjo in Jaz odpuščam grešniku, ki se resnično pokesa. 
Kadar grešnik nič več ne veruje, da je kriv greha, ta postane zakoreninjen v duši. 
Čas, ko bo razglašeno, da greha ni več, se pribliţuje. Ko pride ta čas, bo veliko 
olajšanje in praznovanje, ker se tega, kar je nekdaj veljalo za greh v Mojih Očeh, nič 
več ne bo imelo za takšno. 

Na greh se bo gledalo kot na naravno stvar in kot nekaj, kar bi morali vsi sprejeti. Ne 
bodo vam dejali, da zgolj ljubite grešnika, kakor vam pravim Jaz. Ne. 
Spodbujali vas bodo, da bi verjeli, da greh ne obstaja. Vse to bo vodilo v 
dokončno izdajo Mojega Boţanstva, ko bo svet malikoval sebe, svoje talente, svojo 
inteligenco, dokler ne bo razglasil svoje veličine v neposrednem kljubovanju Bogu, 
Večnemu Očetu. 

Oh, koliki bodo zavedeni v zmoto, obup in hudodelstvo! Moja Cerkev bo 
uporabljena za razglašanje herezije v Mojem Svetem Imenu. Tisti zavedeni jo 
bodo obrnili na glavo ter od znotraj navzven in Jaz, Jezus Kristus, ne bom usmerjal 
niti enega samega dela teh sprememb. Sveti Duh ne bo načeloval gnusobi, med 
tistimi, ki bodo ostali zvesti Naukom Moje Cerkve, pa bo velika zbeganost, velika 
ţalost in občutek nemoči. Tradicionalnih naukov se nič več ne bo trpelo. Potem pa, 
ko se bo zrušilo vse, kar velja za sveto, bo dozorel čas, da bo človek pogube 
prevzel svoj sedeţ v Moji Cerkvi.  

Vaš Jezus 



Bog Oče: Bolje je, da to duhovno bolečino trpite sedaj, kot pa v 
večnem ognju 

Sobota, 26. april 2014, ob 13:42 

Moja najdraţja hči, sile zla postajajo vsak dan močnejše, saj se bo ura Velikega 
Usmiljenja Mojega Sina spustila brez opozorila. 

Tisti ljudje med vami, ki ne sprejemajo Mojega Sina, bodo tako nenadoma 
obdani z Ţarki Njegovega Usmiljenja, da boste le redki razumeli, kaj se je izlilo 
nad vas – tako silna bo Moč Njegove Navzočnosti. Tisti s sovraštvom v svojih 
srcih boste občutili silno bolečino in muko. Izkusili boste trikrat toliko bolečine, kot ste 
jo prizadejali Mojim otrokom, kajti, naj ne bo pomote, Opozorilo je oblika Sodbe. 
Doţiveli boste bolečino in silno trpljenje, ki bi ju prestajali, kot če bi bili vrţeni v 
peklenski ogenj. Za mnoge med vami bo Opozorilo neznosno boleče. Pa vendar 
morate sprejeti Moj Dar, kajti bolje je, da to duhovno bolečino trpite sedaj, kot pa v 
večnem ognju. 

Jaz Si vas prizadevam pripraviti po Mojem Blagoslovljenem Poslanstvu, tako da ne 
bom izgubil niti ene duše. Mojemu poslednjemu Poslanstvu na Zemlji – kjer Sem dal 
dovoljenje v obliki Presvete in Blagoslovljene Trojice – se bo silovito nasprotovalo, ko 
nadaljuje svojo pot reševanja duš pred Velikim Dnem. Nobeno drugo poslanstvo od 
Kriţanja Mojega Sina dalje ne bo tako osovraţeno kot to. Gorje tistim, ki 
nasprotujete Meni, vašemu Večnemu Očetu, kajti če boste v Moje Obličje 
pljuvali s hudobnim jezikom, vas bom kaznoval. 

Jaz ne bom dolgo dopuščal sovraštva in bogokletij, s katerimi Me obmetavate vi, 
zavedeni grešniki. Kadar Me skušate ustaviti v Mojem Prizadevanju, da bi vas 
vse rešil pred hudobcem, boste hudo trpeli zaradi duš, ki Mi bodo izgubljene 
zaradi vas.  

Moje Boţanstvo ne bo poraţeno, niti ne bo zaustavljen Prihod Mojega Sina. Nihče 
nima moči, da bi to storil. Človek, ki se skuša postaviti med grešnika in Mene, 
Večnega Očeta, z namenom zavesti tisto dušo v zanikanje Moje Besede, bo 
zaustavljen. 

Jaz Sem Resnica. Jaz Sem Začetek in Jaz Sem Konec. Moja Ljubezen do vseh 
Mojih otrok je silna, toda gorje grešniku, ki izzove Moj Srd, ko se poskuša 
povzdigniti nad Mene. Jaz bom zdrobil glave ošabnih svetih sluţabnikov, ki Mi s 
herezijo kradejo duše. Jaz bom uničil tiste, katerih dejanja bodo zavedla duše v teţko 
zmoto. Niti za en sam trenutek si ne smete napačno razlagati Mojega Opozorila, kajti 
ko Sem Jaz primoran poseči v zveličanje duš, bodo Moji sovraţniki poteptani. 

Moja Mogočna Posredovanja so se pričela in kmalu boste le redki, ki slišite Moj 
Glas po teh Sporočilih, še kdaj dvomili, kajti priča boste izpolnitvi vsake 
prerokbe, ki je vsebovana v Moji Knjigi Resnice.  

Pojdite in bodite hvaleţni za Moje Veliko Usmiljenje. Sprejmite Moja Posredovanja, 
ker bodo svet pomagala spraviti k pameti. Šele po očiščevanju bo človek zmoţen 
resnično prisluhniti Mojemu Glasu. 



Vaš Večni Oče  

Bog Najvišji 

 

Mnoge Skrivnosti Mojega Kraljestva so človeku neznane 

Nedelja, 27. april 2014, ob 18:00 

Moja nadvse ljubljena hči, Moj Načrt, da rešim ves svet in vzamem prav vsakogar 
izmed vas v Pribeţališče Mojega Srca, je dovršen in vsi deli pravilno 
nameščeni, da se bo uresničila popolnost Moje Obljube.  

Obstajajo številne Skrivnosti, povezane z Mojim Boţanstvom, ki jih človek, ne glede 
na to, kako podkovan je v duhovnih zadevah, nikoli ne more zares razumeti. Mnoge 
Skrivnosti Mojega Kraljestva so človeku neznane in Moj Oče je človeštvu razodel 
samo tisto, kar je Sam hotel. Človeku sta bila dana znanje in Resnica, zato da bi 
lahko po svojih najboljših močeh častil Boga ter Mu sluţil. Človek je bil poučen po 
prerokih, kako mora spoštovati Deset Zapovedi, da bi bilo zagotovljeno, da ne pade v 
zmoto. Nato pa je On, da bi dokazal Svojo Ljubezen do sveta, postal človek, in po 
Meni, Njegovem edinorojenem Sinu, Jezusu Kristusu, človeku natančno pokazal, kaj 
je dobro in kaj je zlo. Jaz Sem za potrebe človeka razodel Resnico, četudi le 
delček tega, kar je Moj Oče ţelel. Toda človek je bil tako ošabnega srca, 
prevzeten in ambiciozen, da ni hotel spoznati Resnice, saj mu ni ustrezala.  

Farizeji so si zatiskali oči, se ozirali proč ter Me razglasili za človeka, Ki Se Mu je 
omračil um in je govoril v ugankah. Niso bili zmoţni slišati Resnice, čeprav so Moji 
Nauki zgolj ponavljali Besede, Pouk in Zapovedi, vsebovane v Knjigi Mojega Očeta. 
Po ozki poti so hodili, ne ozirajoč se ne na levo ne na desno, ko so sledili svoji lastni 
različici sluţenja Bogu. To so počeli s poboţno zunanjostjo, izogibajoč se slabotnim, 
ubogim in neizobraţenim, medtem ko so slavili Boga.  

Izgnali so Me tedaj, njihovi današnji posnemovalci pa bodo to ponovno storili, 
ko bodo v prihodnjih letih nadaljevali s svojo lastno doktrino, ki jo je izdelal 
človek. 

Zdaj torej vidite, da človek  kljub vsemu, kar pravi, da ve, v resnici ve zelo malo o 
Gospodovi Poti. Kar mu je bilo dano, sprejema, vendar pa le dele Resnice, ki mu 
ustrezajo. Na primer, Jaz Sem vedno učil Boţje otroke,naj ljubijo drug drugega, 
vendar tega ne uspejo storiti. Koliki med vami leţite pred Menoj z obrazom na 
tleh ter Me v zahvalo obsipavate s slavljenjem, potem pa obrekujete svoje brate 
in sestre? Nekateri greste tako daleč, da Mi pripovedujete, kako hudobni ljudje 
so to, namesto da bi jim izkazovali ljubezen in odpuščanje.  

Človek bo vedno slaboten, ker je nemogoče, da bi bilo človeško bitje popolno. Toda 
zakaj po eni strani sprejemati Moje Nauke, nato pa jih po drugi strani zanikati? 
Nikdar se ne vdajte skušnjavi, da bi drug drugega obsojali v Mojem Imenu, ker 
nimate oblasti, da bi to počeli. Nikdar se ne povzdigujte pred Menoj, ko 
istočasno blatite ali omalovaţujete drugo človeško bitje. To je ţaljivo do Mene. 



Da bi sprejeli Resnico, morate biti brez škodoţeljnosti, napuha, licemerstva ali 
sebičnosti. Zavreči morate svoj plašč prevzetnosti, kajti to je lastnost hudiča in Mi je 
nagnusna. 

Prosim, spominjajte se Mojih Naukov in ţivite svoje ţivljenje v skladu s tem, kar Sem 
vam povedal. Kadar čutite, da so vaša srca vznemirjena, polna stiske ali sovraštva , 
morate vselej poiskati Mojo pomoč. Kajti če je ne, potem vas bo ta občutek obupa in 
sovraštva pogoltnil.  Sprijazniti se morate z dejstvom, da boste zmeraj podlegali 
grehu, vendar pa tudi vedite, da morate pokazati resnično kesanje, preden boste 
občutili kakršen koli mir ali spokojnost v svoji duši. 

Vaš Jezus 

 

Mati Odrešenja: Dnevi, ki bodo pripeljali do prihoda antikrista, bodo 
dnevi velikih praznovanj 

Nedelja, 27. april 2014, ob 23:20 

Moji dragi otroci, dovolite Boţji Luči, da se spusti nad vas, saj so načrti za 
pripravo sveta na Drugi Prihod mojega Sina, Jezusa Kristusa, dokončani. Zdaj 
bodo vse stvari v skladu s Sveto Voljo Boga, jaz pa prosim, da uporabljate 
molitev kot svojo najmočnejšo bojno opremo, kajti bitka za Boţje otroke se bo 
zaostrila. V nasprotju s prejšnjimi vojnami bo bitka za duše zelo begajoča, ker se bo 
sovraţnika dojemalo kot prijatelja, medtem ko bo resnična Kristusova Cerkev 
razglašena za sovraţnika. 

Kako močni boste morali biti, če boste ţeleli postati resnični Krščanski vojaki! Nikoli 
ne smete kloniti pod pritiski, da bi izrekali bogokletja, o katerih se bo od vas 
zahtevalo, da v njih sodelujete, javno in pred oltarji mojega Sina. Kadar vidite ljudi 
povzdignjene na vplivne poloţaje v Templjih mojega Sina, in ki zahtevajo, da se pred 
njimi priklonite v znak spoštovanja, pri čemer ni nobenega znamenja Kriţa, tedaj 
beţite, kajti potegnilo vas bo v zmoto. Spoznali boste, da je prišel čas za 
antikristov vstop v Cerkev mojega Sina, ko bodo tabernaklji prilagojeni in v 
številnih primerih nadomeščeni z lesenimi različicami.  

Otroci, prosim, zavedajte se, da boste mnogi obrnili hrbet Resnici, ker se vam bo 
zdelo, da je Resnico skoraj nemogoče sprejeti. Dnevi, ki bodo pripeljali do prihoda 
antikrista, bodo dnevi velikih praznovanj, v številnih cerkvah vseh Krščanskih in 
ostalih veroizpovedi. Vsa pravila bodo spremenjena; Liturgija izdelana na novo; 
Zakramenti spremenjeni; dokler se končno Maša nič več ne bo obhajala v 
skladu s Sveto Doktrino. Do tedaj in na dan, ko bo antikrist ošabno sedel na 
svojem prestolu, Navzočnosti mojega Sina ne bo več. Zatem, od tistega dne dalje, bo 
tistim, ki ljubijo mojega Sina, postalo teţko ohranjati zvestobo Njemu, kakor bi morali, 
ker vam bo predloţena vsakršna gnusoba. Ko vas bo obdajalo dovolj motečih 
dejavnikov in ko bo dvomiti o novi hierarhiji postalo kaznivo dejanje, boste v 
skušnjavi, da bi se vdali ter sprejeli eno svetovno religijo, iz strahu pred izgubo 
prijateljev in druţine. 

http://www.thewarningsecondcoming.com/mother-of-salvation-the-days-leading-up-to-the-arrival-of-the-antichrist-will-be-days-of-great-celebrations/
http://www.thewarningsecondcoming.com/mother-of-salvation-the-days-leading-up-to-the-arrival-of-the-antichrist-will-be-days-of-great-celebrations/


Boţja Vojska – Ostanek – bo rasla in se širila, Kriţarske Molitve pa bodo vsem 
zagotavljale veliko moč. Moj Sin bo posredoval ter vas ponesel skozi izzive, ki so 
pred vami, vi pa boste vedeli, da bo Njegova Moč tista, ki vam bo dajala pogum in 
stanovitnost. Kajti samo močni med vami bodo ostali zvesti Sveti Boţji Besedi, toda 
četudi je Preostala Vojska velika le za delček vojske zveri, jo bo Bog napolnil z 
močjo leva. On bo okrepil slabotne ter jim dal velike Milosti. On bo oslabil moč tistih, 
ki bodo postali antikristovi privrţenci. Vsi ti dogodki se bodo zdeli strašljivi, toda v 
resnici se bodo ti dogodki številnim zdeli kakor nova doba edinosti in miru v 
svetu. Ljudje bodo ploskali novi eni svetovni cerkvi ter govorili: »kako velik čudeţ je 
Bog napravil!« Imeli bodo veliko strahospoštovanje do ljudi, tako do tistih iz cerkve 
kot do tistih zunaj nje, ki so dosegli takšno edinost. Te ljudi se bo zasipalo z veliko 
hvalo in častjo, nato pa jih bodo na vsakem javnem zborovanju pozdravljali z 
glasnim petjem, kakor tudi s posebnim razpoznavnim znamenjem. 

Dogajali se bodo veseljačenje, praznovanja in častne slovesnosti, kjer bodo 
heretikom podeljene velike časti. Videli boste veliko bogastvo, edinost med različnimi 
verami in ljudi, deleţne časti, s katerimi bodo ravnali kot z ţivimi svetniki – vse razen 
enega. Ta, o katerem govorim, je antikrist, in verjeli bodo, da je on Jezus Kristus. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

Tokrat prihajam, da prenovim Zemljo, da ponovno vzpostavim Svoje 
Kraljestvo na Zemlji 

Torek, 29. april 2014, ob 09:00 

Moja nadvse ljubljena hči, mnogi se sprašujejo, kako lahko trpi Bog Oče, 
Vsemogočni, Stvarnik vsega, kar Je in kar Bo na veke. Resnica je, da je Moj Oče, 
popoln v vsem, kar je lahko, preţet z Ljubeznijo. Ker je On Stvarnik Ljubezni, Mu, 
kadar je zavrnjen, to v Njegovem Srcu povzroča Ţalost.  

Boţji otroci so z grehom Adama in Eve zavrnili Njegov Veliki Dar Raja, ko so 
izgubili Njegovo Milost. Namesto tega so se pustili zapeljati zviti prevari, ki jim 
jo je predloţil hudobec. Kako zelo je Moj Oče takrat trpel zaradi te izdaje in 
kako zelo še vedno trpi zaradi greha izdaje v današnjem svetu! Nič se ni 
spremenilo, razen Čudeţa Odrešenja, ki ga je On podaril svetu po Moji Daritvi za 
človeštvo. 

Ljubezen Mojega Očeta do vseh vas je tako Velika, da je Njegova Ţalost, ki sta 
jo povzročili človekova zaslepljenost in zavrnitev Njegovega Velikega 
Usmiljenja, tudi Njegov Dar človeštvu. Zaradi Svoje Ţalosti On koprni po dušah 
in kot tak bo sprejel celo najbolj upornega nevernika. Tistim, ki ne verujejo v 
Boga, ki pa si ţelijo dokaz in kakršno koli znamenje, ki jim bo prineslo uteho v njihovi 
nesreči, Jaz pravim tole. Jaz, Jezus Kristus, Sem prvič prišel ne zgolj za to, da bi rešil 
tiste, ki so sprejeli Resnico – Jaz Sem prišel rešit tiste, ki so bili nezmoţni verovati v 
Boga. Enako delam zdaj.  



Medtem ko se bodo verujoči prepirali med seboj, razpravljajoč, ali Sem Jaz, Jezus 
Kristus, Ta, Ki govori svetu v tem času, ali ne, vam obljubljam tole. Jaz vam bom iz 
Svoje Ljubezni do vas dokazal, da Sem res Jaz, Ki zdaj govori, in da Me je 
ponovno poslal Moj Oče, da vas rešim.  

Tokrat prihajam, da prenovim Zemljo, da ponovno vzpostavim Svoje Kraljestvo na 
Zemlji – Raj, ki ga je Moj Oče ustvaril za Adama in Evo. Tisti Dan se bo zasvital 
kmalu, in preden pride čas, bom Jaz razsvetlil vaš um, telo ter dušo. Pretresel 
vas bom s Svojo Močjo – Svojim Boţanstvom, vendar boste občutili takšen 
naval ljubezni, da ne boste več v dvomih glede tega, da bi to lahko prihajalo 
samo od Mene. To je Moja Obljuba. Boţji otroci, ki Ga niti ne poznajo niti ne verujejo 
Vanj, so tisti, ki jim bom pomagal najprej. Večina jih bo pribeţala k Meni, ker ne bodo 
imeli nobenih vnaprejšnjih predstav, ki se lahko razvijejo iz prevelikega znanja o 
duhovnih zadevah. Istočasno bom prišel na pomoč tistim dušam, ki so v veliki temi, ki 
so obupane, izgubljene in obremenjene z veliko bridkostjo v svojih srcih. Ko torej 
berete Mojo Besedo, vsebovano tukaj, vedite, da Moja Sporočila niso namenjena 
samo tistim, ki Me ljubijo – dajejo se zato, da bi dosegla vas. 

Dajem vam mir. Prinašam vam čudovite novice, kajti za vas Sem ustvaril veličastno 
prihodnost, kjer smrt nad vami ne bo imela nobene oblasti. Tisti Dan pričakujem z 
velikim veseljem. Prosim, čakajte s potrpeţljivostjo in z zaupanjem, kajti ko bom Jaz 
odprl vaše srce, vaših skrbi ne bo več. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

 


