Tolikšne hudobije ni bilo na svetu ţe vse od Noetovih dni dalje
Četrtek, 1. avgust, 2013
Moja predraga ljubljena hči, kako zelo hrepenim po tem, da bi objel vse vas, Svoje
drage verne, in vas vzel v Svoje Pribeţališče miru in varnosti. Kako zelo si ţelim, da
bi vas vse lahko vzel ter vas skril pred hudobijo, ki se naskrivaj snuje proti vsem
Kristjanom.
Tolikšne hudobije ni bilo na svetu ţe vse od Noetovih dni dalje, in ta je kakor nevidna
mreţa, ki prekriva Zemljo. Tako smrtonosna je, da zelo redki resnično razumejo
razseţnost njene prefinjenosti. Toda vedite, da se boste s tem načrtom – katerega
podrobnosti bodo svetu predstavili – tisti, ki pravijo, da zastopajo Moje Cerkve
na Zemlji – soočili, in od vas se bo pričakovalo, da ga boste sprejeli. Nato bodo
od vas zahtevali, da se ga goreče oklenete, in ne bodo vam dali nobene izbire. V
ozadju vseh izkrivljanj se bo od vas zahtevalo, da zanikate Mene, Jezusa
Kristusa.
Svet opozarjam, da boste tedaj, ko skušate zavreči Moje Boţanstvo – vi in vsi
vpleteni v tej sleparski zaroti – zaznamovani kot Boţji sovraţniki. Kadar se postavite
na stran bogokletnih zakonov, imate na vesti greh proti Bogu.
Še naprej vas bom svaril, da bi odprl vaše oči za Resnico, toda ne morem vas prisiliti,
da Mi ostanete zvesti. Ne morem vas primorati, da bi Me ljubili. Svobodna volja je
vaša, a če se obrnete k Meni in Me prosite, naj vas vodim, bom odprl vaše oči za
Resnico. Ko sprejmete Resnico, vas bom rešil.
Vedite, Moji ubogi verni, ko se bo svet uprl Bogu, bo Vsemogočna Moč Mojega
Očeta posredovala in pokončala Njegove sovraţnike enega za drugim.
Vaš Jezus

Mati Odrešenja: Kmalu bodo od vas zahtevali, da delite nadomestek
za Sveto Evharistijo, ki pa ne bo Telo mojega Sina.
Petek, 2. avgust 2013
Moj otrok, v tem času stojim pred svojim Sinom in pred Njegovimi Nogami padam na
svoj obraz v veliki bridkosti. Prav tako, kot sem morala ob vznoţju Njegovega Kriţa
biti med Njegovim grozljivim Kriţanjem priča Njegovemu Smrtnemu Boju, moram
zdaj zopet prestajati Njegovo Bolečino.
Kriţanje mojega Sina se ponovno dogaja, ko mora Njegovo Telo, Njegovo Mistično
Telo, ki je Njegova Cerkev na Zemlji, prestajati bičanje od Svojih. Oni, sovraţniki
znotraj Njegove Cerkve, bodo bičali Njegovo Telo, Ga raztrgali, se Mu surovo rogali
in Ga oskrunili, preden Ga bodo vrgli proč. Cerkev mojega Sina bo zdaj bičana v
prvi fazi Njegovega Kriţanja na Zemlji v teh časih. Vzeli bodo Njegovo Telo – v

Sveti Evharistiji – ter Ga zasramovali in tudi poniţevali. Videti bo številna znamenja
tega, kajti napravili bodo vsako nespoštljivo in izkrivljeno kretnjo, da bi Ga preklinjali.
Potem ko bodo razvrednotili Njegovo Presveto Evharistijo, Jo bodo zavrgli in kmalu
Jo bo zelo teţko prejeti. To je zgolj eden izmed številnih načrtov, ki so v teku, da bi
odpravili Navzočnost mojega Sina v Sveti Maši.
Številni bodo opazili te brezboţne geste in bodo vedeli, da so ţaljive za mojega Sina.
Mnogi bodo protestirali, toda njihovi glasovi bodo preslišani. Tisti ubogi duhovniki,
ki boste trpeli zaradi tega oskrunjenja, morate prositi mene, vašo Mater, da vam
pomagam vzdrţati tolikšno bolečino. Nikoli in nikdar ne smete posegati v Sveto
Evharistijo, kajti To je vaša edina Hrana Odrešenja. Brez Nje boste stradali. Vedno
mora biti dostopna prav vsakemu izmed Boţjih otrok. Nikdar ne smete verjeti, da je
katera koli druga vrsta kruha Hrana Ţivljenja.
Kmalu bodo od vas zahtevali, da delite nadomestek za Sveto Evharistijo, ki pa ne bo
Telo mojega Sina. Ostati morate zvesti Daru Svete Evharistije tudi tedaj, ko vam
porečejo, da ni več ustrezna – da ni več sprejemljiva v novi svetovni religiji.
Vaša Mati v Kristusu
Mati Odrešenja

Bog Oče: Imena tistih v Knjigi Ţivljenja so prvenstveni cilj zveri
Sobota, 3. avgust 2013
Moja najdraţja hči, na človeštvo Se Obračam iz Najvišjega in Najsvetejšega
Kraljestva.
Moji ubogi otročiči, kako trpite zaradi Luciferjevega greha, toda vedeti morate, da
bom s Svojo Vsemogočno Močjo njega in vse padle angele izbrisal z obličja Zemlje.
Ta čas je blizu, zato se morate pripraviti.
Vedite, da so za večino od vas padli angeli in demoni neznani in nevidni, toda
hodijo med vami in vas vsak dan skušajo, da bi padli. Ko se ujamete v to mreţo
prevar, boste kmalu spoznali, da si ne morete odpočiti ali najti resničnega miru v
svojih dušah.
Razodevam, da bodo tisti, ki jih bo zavedel laţni prerok, spoznali, da so izgubljeni in
zbegani, ko bodo verjeli veliki prevari, v kateri bodo postali voljne ţrtve. Ko se boste
spravili Name ali na Mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, se vam ne bo zdelo,
da je tako. Verjeli boste, da so Zakramenti isti, čeprav vam bodo predstavljeni
drugače. Postali bodo prazne posode in Zame ne bodo več sprejemljivi.
Svet je Moj, kljub temu pa Moji otroci nočejo Mene, njihovega ljubljenega Očeta,
njihovega Stvarnika. Njihov um je bil zablokiran in hudobec je uporabil Moj Dar
inteligence, da jih je premamil v prepričanje, da nikakor ni mogoče, da bi Jaz

Obstajal. Tisti, ki ne verujejo Vame, v svojem ţivljenju ne bodo imeli resnične
ljubezni, veselja ali miru. Niti ne bodo sprejeli Večnega Ţivljenja. Namesto tega
bodo iskali zgolj mesene uţitke, čeprav vedo, da je njihovo ţivljenje na Zemlji
kratko.
Kot Oče, Ki ljubi vsakega izmed njih, jih bom pritegnil k Sebi po Velikem Usmiljenju
Svojega Sina. Moja Moč je vseobsegajoča in Satan, Moj Lucifer, ki se je zaradi
svojega napuha sam ločil od Mojega Boka, Me nikoli ne bo premagal. Zato so tisti, ki
mu sledijo, med sebe in Mene zabili isti klin. Po znamenjih, ki jih zdaj razkrivam,
bodo spoznali, da je samo En Bog, En Stvarnik, en Raj. Vsi paradiţi, o katerih jim
pripovedujejo laţni preroki v svetu, ki vodijo Moje otroke proč od Mene, ne obstajajo,
niti nikoli ne morejo obstajati. Jaz Sem vse, kar je. Jaz sem ustvaril vse. Jaz bom
končal vse. Vse mora biti skladno z Mojo Sveto Voljo. Spopadi se z Mojo Voljo,
pa se boš spremenil v nič. Sprejmi Mojo Voljo in boš ostal Moj otrok.
Tisti pa, ki verujete Vame, ne smete nikoli zavrniti Mojega Sina, Jezusa Kristusa. Na
svet sem prišel po Svojem Sinu, da bi vas privedel nazaj v Svoje Usmiljenje, pa ste
Ga zavrgli. Ubili ste Ga, a vendar nikoli niste ubili Moje Ljubezni do vas. Zato sem
dovolil, da vam je Njegovo Kriţanje prineslo odrešenje. To, namreč smrt Mojega Sina
na Kriţu, je postala vaša pot do zveličanja. Njegova smrt ni bila tisto, kar se je zdela
– polom v očeh hudobca. Prav po tem dejanju velikega trpljenja, prestanem z
največjo poniţnostjo, je bil Satan poraţen. In zaradi smrti Mojega Sina na Kriţu je
oslabela Satanova moč nad človeštvom. Četudi ne more potegniti s seboj v brezno
vseh Mojih otrok, bodo njegove laţi kljub vsemu mnoge zapeljale. Zaradi tega se
morate boriti, otroci, pa ne samo za svoje lastne duše. Če ljubite Mene, boste ljubili
Mojega Sina. Če ljubite Mojega Sina, Mu morate pomagati rešiti vse grešnike.
K vam Se Obračam, da bi vam povedal, da tedaj, ko Kličem duše, še posebej tiste, ki
Me ne poznajo, pa tudi tiste, ki Me, a nočejo sprejeti Mojih Zapovedi, imajo te le še
omejeno količino časa, da se rešijo pred večnimi mukami.
Imena tistih v Knjigi Ţivljenja so prvenstveni cilj zveri. Mnoge od teh duš so
častilci Mojega Sina in so zveste Cerkvi. Lotili se bodo Mojega Sina, s tem da
bodo sprejeli nove zakone, ne od Mojega Sina, ki jih bodo prisiljeni poţreti kot novo
religijo. Ta nova religija se skrbno načrtuje ţe dolga leta. Sledi satanističnim ritualom,
toda mnogi tega ne bodo doumeli. Ko boste sprejeli te rituale, boste dajali moč
Satanu. Ko mu boste dali to moč, boste potrebovali veliko molitve, saj vas bo
pogoltnil tako v telesu kot duši.
Moji otroci, Zdaj na Zemlji posredujem skozi kazni. Uboge duše, ki zaradi teh
kazni izgubljajo svoja ţivljenja, pomagajo reševati tiste med vami, ki so Zame
izgubljeni.
Kadar ste prestrašeni zaradi Satanove hudobije in njegovega vpliva v vaših ţivljenjih,
si zapomnite, da bom uničil njegove predstavnike na Zemlji. Skrajšal bom vaše
trpljenje, ker ţelim rešiti duše. Če bi dovolil, da bi se to zlo nadaljevalo, ne bi mogel
rešiti vseh tistih duš, katerih imena so v Knjigi Ţivljenja.
Vaš ljubljeni Oče

Bog Najvišji

Moje Prerokbe, ki razodevajo prihod antikrista, se bodo kmalu
izpolnile
Nedelja, 4. avgust 2013
Moja draga ljubljena hči, Moje Prerokbe, ki razodevajo prihod antikrista, se bodo
kmalu izpolnile.
Dan, da vsi pripravite svoje hiše in red svojih molitev, je nad vami, in vsi, ki Mi
sledite, morate biti pripravljeni na ţrtve, da Mi vsepovsod pomagate odpreti oči
Boţjih otrok glede te hudobije, ki bo svet obrnila na glavo.
Tako kot je vsak resnični prerok preziran in ga imajo za zgago, bodo tudi vas, Moji
dragi verni, imeli za nadlogo, ko boste razodevali Resnico. Kamor koli se obrnete,
pričakujte zasmehovanje, roganje in preziranje. Ljudje, ki vas obdajajo, vas bodo
ustrahovali, kritizirali in grajali, in to celo tedaj, ko z njimi sploh ne boste govorili o
Moji Besedi.
Po slabotnih dušah boste takoj pritegnili vsakega padlega angela in demona, ki
v tem času vdira na Zemljo, da bi vas odvrnil od tega Dela.
Sprejmite to bridkost v Mojem Imenu, kajti kadar tako ravnate, Bogu izkazujete veliko
slavo, in to je eden največjih darov, ki Mi jih lahko daste. Nato Jaz uporabim te vaše
preizkušnje, da porazim Satana, tako da prevzamem duše, ki jim je usojeno postati
njegove.
Zelo redki razumejo Boţanske Zakone Nebes in vlogo Kriţa v vaših ţivljenjih. Nekoč
bodo vsi Boţji otroci razumeli, zakaj je treba prestati ta okrutna dejanja. Nadaljujte z
nalogo razširjanja Resnice, ne menite se za sovraštvo, ki ga boste doţivljali, in nikoli
ne sprejmite vodstva tistih, ki Me tajijo.
Vaš pohod Novemu Raju naproti bo naporen. Toda ţe z zgolj majhno vojsko
lahko izničite silovitost uničevanja, ki ga bo antikrist zadajal svetu. Vaša naloga
je, da svarite druge glede nevarnosti sprejemanja Satanovih zakonov kot
nadomestila za Boţje Zakone.
Samo na Povelje Svojega Očeta lahko vzamem s Seboj vse tiste, katerih imena so v
Knjigi Ţivljenja, ki pa bodo svojo zvestobo obljubili laţnemu preroku in bodo s krotko
privolitvijo nasedli mikavni pojavi antikrista.
Vaš Jezus

Ko bodo spremenili zakrament Svetega Krsta, bodo odstranili vse
krstne zaobljube o odpovedi Satanu, ker bodo te navedbe razglasili
za zastarele
Ponedeljek, 5. avgust 2013
Moja draga ljubljena hči, naj med preganjanjem, ki ga bodo morali prestajati Moji
predragi sveti sluţabniki – tisti, ki Mi bodo ostali zvesti – nihče ne misli, da lahko Moja
Cerkev kdaj koli umre. Kajti to je nemogoče. Moja Cerkev – Moje Mistično Telo – ima
večno ţivljenje.
Ko Moji sovraţniki spreminjajo zakramente in uvajajo nove relikvije, nove kriţe in
nove prakse – nato pa trdijo, da Moja Cerkev ostaja takšna, kot je vedno bila –
laţejo. Moja Cerkev se nikoli ne more spremeniti.
Toliko argumentov si bodo izmislili v vsaki drţavi, da bi oskrunili zakrament Svetega
Zakona. Oni, sovraţniki Boga, hočejo, da bi Kristjani pristali na poročanje
istospolnih parov, česar pa nikoli ne smejo sprejeti, saj ţali Mojega Očeta. V
Njegovih Očeh to ni sprejemljivo. Ko bodo spremenili zakrament Svetega
Krsta, bodo odstranili vse krstne zaobljube o odpovedi Satanu, ker bodo te
navedbe razglasili za zastarele in preveč strah vzbujajoče. Dejali bodo, da so
brezpredmetne.
Nato bodo postopoma uvedli nove različice Mojih Naukov. Vi, vsi vi, ki pripadate Moji
Cerkvi, Me nikoli ne smete izdati. Nikoli ne smete sprejeti kakršnega koli nadomestka
za zakramente, kakršne Sem vam jih izročil. Jaz Sem Resnica. Moja Cerkev zastopa
Resnico. Toda samo tedaj lahko trdite, da ste del Moje Cerkve, če ohranite vse Moje
Nauke in Moje Zakramente ter priznavate, da je bila Moja Smrt na Kriţu največja
Ţrtev za zagotovitev vašega odrešenja.
Kar koli, kar odstopa od Resnice iz strahu pred tem, da bi ţalili pogane, je zelo
nevarno. Če boste zanikali Boţje Nauke in sledili novi, alternativni Cerkvi, ne
boste več del Moje Cerkve na zemlji. Ko zanikate Boţje Nauke in sledite novi
cerkvi, ki jo je naredil človek, ne morete več ostati del Moje Cerkve na zemlji. Če
boste nasprotovali novim poganskim praksam, ki jih bo uvedel laţni prerok, vas bodo
imeli za heretika. Potem vas bodo skušali izobčiti v Mojem Imenu. Če Mi boste ostali
zvesti in boste odklonili sodelovanje v tej zlobni prevari, boste ostali del Moje Cerkve.
Izbira bo morda boleča, ko se bo vse to zgodilo, vendar pa je zelo preprosta. Ste
bodisi za Mene bodisi proti Meni.
Vaš Jezus

Kadar branite Mojo Besedo, boste veljali za brezsrčne, neprijazne in
nerazumevajoče do tistih, ki ne verujejo v Boga

Ponedeljek, 5. avgust 2013
Moja nadvse ljubljena hči, kako jočem z ţalostjo, ko vidim strašni razkol, ki preti
znotraj Moje Cerkve na Zemlji. Toda bridkost Moje Agonije lajšajo tisti, ki Me resnično
ljubijo in ki ţe občutijo zaskrbljenost nad načinom ravnanja z Mojim Telesom.
Nikoli ne smete občutiti potrebe, da bi pristali na kakršno koli dejanje, ukrep ali
besede, ki so proti Meni. Kadar občutite nelagodje ob tem, kar v Moji Cerkvi
doţivljate od tistih, ki se zaklinjajo, da so v edinosti z Menoj, ko skrunijo Moje
Telo, morate slediti svojemu srcu. Z vami sem vsak trenutek tega velikega
odpada, in tistim, ki Me boste še naprej klicali, bom odprl oči za Resnico, tako da Mi
boste ostali zvesti.
Ta čas je skorajda ţe nad vami. Vrata Moje Cerkve bodo kmalu zaprta za tiste, ki
bodo vztrajali v zvestobi tradicionalnim praksam Krščanstva.
Ta vrata vam bodo zaloputnili v obraz, ko boste pričevali o Meni. Vaši veri se bodo
posmehovali na najbolj pretkan način, tako da boste tedaj, kadar branite Mojo
Besedo, veljali za brezsrčne, neprijazne in nerazumevajoče do tistih, ki ne
verujejo v Boga.
Če si Moj sveti sluţabnik, te bodo zmerjali, in moral se boš zagovarjati zaradi
zvestobe Meni. Zberite se zdaj, vi vsi. Zahtevam, da Me ne zatajite. Varoval vas bom,
tako da Mi boste lahko sluţili. Pomagal vam bom, tako da bom dvignil vaše breme.
Vse Milosti Nebes bodo izlite nad vas.
Svarilo Duhovnikom:
Pokončal bom vse tiste med vami, ki sledite laţni cerkvi – cerkvi zveri – ko vam bo
predstavljena. Če sledite tej novi cerkvi, boste svoje duše prodajali
zveri. Namesto, da bi reševali duše v Mojem Imenu, boste odgovorni za njihovo
izročanje v večni pekel.
Sedaj vam govorim Resnico, tako da imate zadosti časa, da se pripravite na ta dan,
saj ni več daleč.
Vaš Jezus

Mati Odrešenja: Ta vojna za ohranitev Boţje Besede bo pomenila to,
da bodo morali tisti duhovniki, ki Mu bodo ostali zvesti, iskati
pribeţališče
Ponedeljek, 5. avgust 2013
Moji dragi otroci, to bo čas velikih preizkušenj v vaši veri. Katoliška Cerkev bo tista
Cerkev, v kateri se bo pričel veliki razkol. Duhovniki Mojega Sina bodo v tej Cerkvi

najhuje trpeli med veliko apostazijo, ki jo bo ta morala zelo kmalu prestajati od
znotraj.
Tisti izmed zvestih duhovnikov mojega Sina, ki vas bo razklala neodločnost, se
morate zavedati, da morate nujno ostati v edinosti z Usmiljenim Kristusom.
Nikoli vas ne sme zamikati, da bi zapustili Njegovo Cerkev, tako da bi sprejeli zmote
tistih med vami, ki so zapadli usodni zablodi. Za vsako ceno morate spoštovati
mojega Sina in voditi Njegovo ljudstvo po poti svetosti, ne glede na to, kako teţko bo
to za vas.
Tiste med vami, ki boste še naprej obhajali tradicionalno Sveto Mašo, bodo
trpinčili, dokler ne boste pristali na to, da jo popolnoma opustite. Mnogi izmed
vaših Cerkvenih redov vas bodo izdali sovraţniku za vašim hrbtom. Tako kot so
mojega Sina pred vami, bodo tudi vas privedli pred tiste, ki trdijo, da so vaši vrstniki,
in vas obtoţili krivoverstva, ker boste vztrajali pri izkazovanju spoštovanja Najsvetejši
Daritvi Svete Maše.
Nove besede, ki bodo pomenile najpodlejšo oskrunitev Telesa mojega Sina, bodo
vsiljevali tistim svetim sluţabnikom, ki si bodo drznili ugovarjati.
V Katoliški Cerkvi se bo dogajalo, da se bo brat bojeval proti bratu, sestra proti sestri,
oče proti sinu in otroci proti staršem, dokler se ne bosta izoblikovali dve strani.
Ta vojna za ohranitev Boţje Besede bo pomenila to, da bodo morali tisti
duhovniki, ki Mu bodo ostali zvesti, iskati pribeţališče. Da bi to dosegli, se
morate začeti pripravljati in poiskati takšne kraje, kjer boste lahko darovali
Sveto Mašo in Boţjim otrokom delili Zakramente.
Jaz, Mati Odrešenja, bom varovala takšna pribeţališča, z namestitvijo Pečata Ţivega
Boga, ki ga je Moj Oče dal svetu, na njihove notranje zidove pa bodo ostala nevidna
za Boţje sovraţnike.
Ne bojte se teh reči, kajti če se boste dobro pripravili, boste Boţje otroke vodili k
odrešenju. Če pa ne boste upoštevali tega svarila, boste postali umski, telesni ter
duhovni ujetniki sovraţnikov mojega Sina in odrešenje ne bo vaše.
Tisti, ki ubogajo laţnega preroka, bodo potrebovali veliko molitve, kajti nekateri med
njimi so slepi za Resnico. Tistih pa, ki bodo poznali Resnico, a se bodo postavili na
stran onih, ki bodo zanikali smrt mojega Sina na Kriţu, se morate bati. Oni bodo
nedolţnim Kristusovim vernikom prizadejali strašno gorje.
Če boste ostali zvesti Resnici, boste vodili Preostalo Vojsko mojega Sina, tako da bo
postala mogočna sila zoper hudobca in tiste, ki jih vodi v svojem boju proti resničnim
sluţabnikom mojega Sina na Zemlji.
Ko pride čas, morate zavrniti vodstvo tistih, ki bodo onečastili Boţjo Besedo in
bodo s svojimi laţmi ter novimi odvratnimi nauki mnoge zavedli. Tisti, ki
sprejmejo kakršno koli potvarjanje Svete Maše ali Svetih Zakramentov, bodo
odgovarjali mojemu Sinu. Kajti postali boste nezavedni sluge hudobca in mnoge,

mnoge duše bodo izgubljene, kajti potegnjene bodo v rituale na čast Satanu. Ti
obredi bodo častili laţnega preroka in antikrista, ki sta sovraţnika Boga.
Molite, molite, molite, da bodo ljudje sprevideli Resnico in da bodo laţi razkrite kot
takšne, kakršne v resnici so – posmeh mučnemu Kriţanju mojega Sina.
Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja

Mati Odrešenja: Ne pristajajte na strpnost do poganov, da
zavzamejo Boţje cerkve
Torek, 6. avgust 2013
Moj otrok, nikoli ne smeš poslušati tistih, ki napadajo ta Sporočila Blagoslovljene
Trojice, ker te bodo odvrnili od tega Dela. Zapomni si, to Poslanstvo bodo napadali
bolj kot katero koli drugo, in sicer zaradi njegove resnosti. Roganje, smešenje
in kritika se bodo nadaljevali vse do zadnjega dne, ko boš prejela Poslednje
Sporočilo.
Načrt diskreditacije teh Sporočil se bo zaostroval in sovraštvo bo naraščalo, zato
prosim, bodi pripravljena. Teh Sporočil ne morejo prezreti niti verujoči niti neverujoči,
zakaj Boţja Beseda nikoli ne bo neopaţena. Sovraštvo proti Bogu v svetu je trenutno
vsepovsod in tisti, ki oznanjajo Njegovo Besedo v teh časih, bodo trpeli.
Resnico so vedno zavračali, odkar je v začetku Bog pošiljal Svoje preroke, da
bi posvarili Njegove otroke glede nevarnosti poganstva. Poganstvo je
nasprotje Resnice – Boţje Besede. Tiste uboge duše, ki častijo laţne bogove, zelo
jezijo Mojega Očeta. On je ljubosumni Bog, zakaj po Njem so se začele vse stvari.
On je Vsemogočen. On je ljubeči Bog, toda Njegovega Srda se je treba bati, ko
pogani preganjajo tiste, ki Ga ljubijo.
Kadar se Boţji otroci – tisti, ki verujejo Vanj in ki Ga molijo po Njegovem preljubem
Sinu, Jezusu Kristusu, poskušajo zdruţiti z vsemi dušami, vsemi religijami, morajo
biti zelo pazljivi. Bog hoče, da se vsi Njegovi otroci ljubijo med seboj, ne glede
na raso, vero ali narod. Česar pa On ne bo dovolil, je to, da bi Kristjani sprejeli
pogane v svoje cerkve. Ko se bo to zgodilo, bodo neverniki izbrisali vse sledove
Krščanstva. Ţaljivo do Boga je vzeti Resnico – Boţjo Besedo – in pustiti prostor
laţem, da jo onesnaţijo.
Boţji preroki so svarili človeštvo pred nevarnostmi sprejemanja poganstva, saj vodi v
popolno uničenje. Ko se bo to zgodilo, bodo narodi, ki dovoljujejo vstopiti tej gnusobi
v svoje cerkve, iztrebljeni, in zanje bo le malo Usmiljenja.
Ne pristajajte na strpnost do poganov, da zavzamejo Boţje cerkve. Nikoli ne
smete pozabiti velike Ţrtve, ki jo je napravil Bog, ko je poslal Svojega edinega Sina,
da bi vam prinesel odrešenje. Dan, ko sprejmete prakse drugih cerkva, ki niso od

Boga, ali ko pokaţete spoštovanje do poganov, je dan, ko boste Resnici obrnili
hrbet.
Imejte svoje oči odprte in molite, da vas vaše cerkve ne bodo prisilile, da se odrečete
svoji zvestobi Jezusu Kristusu.
Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja

Bog Oče: Antikrist je zdaj pripravljen, da se razodene
Sreda, 7. avgust 2013
Moja predraga hči, svet se mora pripraviti na prihod največjega sovraţnika
človeštva, odkar so bili Moji otroci postavljeni na to Zemljo.
Antikrist je zdaj pripravljen, da se razodene, njegov načrt pa je tak. Počakal bo,
dokler ne bodo vojne divjale vsepovsod. Nato bo nastopil in vzpostavil laţni
mir v drţavi Izrael, tako da jo bo zdruţil s Palestino v čudnem zavezništvu. Vsi
ga bodo zasipali s hvalo. Ne bo pa se zaustavil pri tem, saj bo nadaljeval s tempom,
ki bo osupnil mnoge, in bo dosegel mirovne sporazume v številnih drţavah,
opustošenih od vojne. Spet ga bodo milijarde ljudi po vsem svetu slavile in nato
občudovale z izredno predanostjo.
Zatem se bo vse zdelo dobro. Zelo kmalu se bo pričel ukvarjati z dobrodelnostjo in se
bo povezal z glavnimi svetovnimi bankami, da bo vzpostavil novo, mogočno finančno
institucijo. Številna podjetja in politični voditelji bodo postali vpleteni v njegove mnoge
načrte. Kmalu bo ustvarjena nova ostudnost v imenu zagona svetovnega
gospodarstva. To bo novi Babilon, središče vse moči, iz katerega bodo trgovali
svetovna elita in bogati. Dojemali ga bodo kot vir veselih novic, tako da bodo od
tega ljudje imeli korist v vseh pogledih, od zaposlitev in domov, v katerih ţivijo, do
hrane, s katero preţivljajo svoje druţine.
Vsa slava bo obdajala antikrista. Potem bo skupaj z laţnim prerokom sklenil
globalno partnerstvo, ki bo predstavljeno kot največja humanitarna pobuda.
Svet bo pozdravljal ta novi Babilon in vsakdo bo glasno zahteval, da hoče poskusiti in
si izboriti vsaj malo vpliva v njegovem središču.
Vsem bo rečeno, da je novi Babilon namenjen poveličevanju velikega, zavzemanju
za okolje, sprejemanju matere zemlje in odpravi revščine v svetu z izobiljem, ki se bo
cedilo iz njegovih zlobnih ust.
Ko se bo to zgodilo, bo Roka Mojega posredovanja svet vrgla s tečajev. Ne bom
stal ob strani, ne da bi posvaril Svoje otroke glede posledic sprejemanja te gnusobe,
skovane v globinah pekla in vsiljene človeštvu. Moja velika znamenja bodo dana, da
bom pokazal vsem tistim, ki sprejmejo in odobravajo to ţalitev v Mojem Svetem
Imenu.

Stresel bom svet in ta se bo zamajal. Nihče ne bo mogel prezreti Mojega
posredovanja. Potem bom vrgel ogenj na eno tretjino Zemlje. Kmalu bo opaziti
lakoto, toda ne zaradi Moje Roke – ampak bo posledica antikristovega načrtnega
onesnaţenja Zemlje. Ko bodo on in njegovi pajdaši zagrešili hudobijo nad nič hudega
slutečimi v številnih drţavah, bom udaril nazaj.
Čeprav bo to trpljenje teţko prenašati, se ne bojte, otroci, zakaj kratko bo. Moja
Ljubezen je velika do vseh vas, toda Moja Pravičnost je nagla in Moje kaznovanje
strašno.
Ne smete sprejeti tega, kar bo pritegnilo vašo pozornost. Ko boste videli človeka
miru, antikrista, prejemati priznanja in nagrade za svoja velika dela v drţavah,
opustošenih od vojne, vedite, da je Moje Posredovanje blizu.
V vseh časih morate ostati v edinosti z Mojim Sinom, Jezusom Kristusom, in moliti,
da vam bodo Zakramenti dostopni po zvestih duhovnikih in kleru v časih preizkušnje,
ki so pred vami.
Moja Volja se bo zgodila.
Nič ne more in ne bo preprečilo izpolnitve Poslednje Zaveze, kjer bo Moj Sin Vladal v
Miru.
Vaš ljubljeni Oče
Bog Najvišji

Duša ne more zopet postati celovita, dokler ne prizna Boţje Veličine
Petek, 9. avgust 2013
Moja draga ljubljena hči, ljudje ne razumejo v celoti, kaj pomeni biti v edinosti z Mojim
Srcem. Jaz, Jezus Kristus, sem prišel, da bi osvobodil človeštvo iz njegovega
suţenjstva grehu. Greh je nastal, ko je bil Lucifer prepričan, da je večji od Boga.
Zaradi svoje zlobne zavisti je zapeljal človeka – prva Boţja otroka, Adama in Evo –
da sta se obrnila proč od Njega.
Moja smrt je podelila vsem Boţjim otrokom Dar odrešenja. Mnogim ljudem na svetu,
vseh veroizpovedi, vključno s tistimi, ki ne verujejo v Boga, ali tistimi, ki zanikajo
Boga in dajejo laţnim malikom prednost pred Njim, je vsem ponujen Dar odrešenja.
Vsi ne bodo sprejeli tega Daru. K vsakemu izmed vas prihajam kot Odrešenik. Pred
vsakega izmed vas bom prišel, da vam dokaţem Resnico, preden napoči poslednji
dan. Prišel bom, da ponudim Dar Večnega Ţivljenja celo tistim, ki so v Boţjih Očeh
strašno grešili.

Boţja Slava je prava pot za vas, vse, kar morate storiti, da bi dosegli ta Dar, pa je, da
sprejmete Moje Usmiljenje. Bog je Vsemogočen, Silen in Popoln v vseh ozirih.
Močno Ga ljubijo vsi angeli in svetniki v Nebesih. Zelo Ga ljubijo številne duše, ki
danes ţivijo na svetu. Vse bodo doţivele Njegovo Veliko Slavo v Novih Nebesih in na
Novi Zemlji.
Bog ne potrebuje človeka. Le zaradi Svoje Ljubezni do človeka ponovno pošilja
Mene, Svojega ljubljenega Sina, da ljudem prinesem Večno Ţivljenje, ki ga je
On obljubil. Zato je Potrpeţljiv. Zaradi tega On zamiţi na eno Oko pred grehom, v
upanju, da se bodo Njegovi otroci vrnili k Njemu ter sprejeli Njegovo Ljubezen.
Ljubezen je močna, kadar je čista in prihaja od Boga. Kadar je duša čista, bo zlahka
pritegnjena v Boţjo Ljubezen. Duše, ki morajo biti očiščene, bodo sprejele Boţjo
Ljubezen, če sprejmejo trpljenje, ki je potrebno, da zopet postanejo celovite. Duša ne
more zopet postati celovita, dokler ne prizna Boţje Veličine in se pred Njim ne
prikloni v poniţnem sluţenju.
Dan, ko vam bo vsem pokazana pot do zveličanja, je blizu. Prav vsakemu grešniku
bo dana moţnost, da se obrne na Boga. Na tiste, ki se bodo, se bo obilno usulo Moje
Usmiljenje.
Vaš Jezus

Mati Odrešenja: Le kateri človek bi kdaj koli mogel zavrniti to novo
popolno bivanje
Petek, 9. avgust 2013
Moj otrok, hudobec bo storil vse, da bi vse duše, vključno s tistimi, ki so najbliţe Srcu
mojega Sina, nahujskal k zavrnitvi in zanikanju Njegovega Drugega Prihoda.
Prav tako, kot se je hudi duh zoper mene, Boţjo Mater, bojeval v obdobju pred
Jezusovim rojstvom, tako se bo isto nasprotovanje pokazalo med
pribliţevanjem Njegovega Drugega Prihoda.
Številni ljudje so slepi za Obljubo, ki jo je dal moj Sin, ko je dejal, da bo ponovno
prišel. Mnogi, ki ne verjamejo, da se bo Njegov Drugi Prihod zgodil kmalu, so
nepripravljeni, ker ne morejo sprejeti, da se bo to zgodilo za časa njihovega ţivljenja.
Nasprotno pa so Njegovi apostoli v dneh kmalu po smrti mojega Sina na Kriţu mislili,
da bodo doţiveli Njegov Drugi Prihod. To prepričanje je v mislih Kristjanov prav tako
prevladovalo še več sto let kasneje. Dandanes pa ni tako. Nekateri verjamejo, da se
Drugi Prihod nanaša na nek stari del Svetega Pisma ter da je to dogodek, ki je del
prihodnosti. Ne verjamejo, da ima Drugi Prihod kakršen koli pomen zanje v
današnjem sodobnem svetu. Danes je vse na svetu utemeljeno na materializmu,
sodobni človekovi inteligenci in velikih čudesih, ki izhajajo iz velikega
napredka v znanosti.

Otroci, morate se pripraviti. Ne smete biti prestrašeni. Zato, ker vas moj Sin zelo
ljubi, se kmalu vrne nazaj, da vam prinese veliki mir, veliko svobodo od ţalosti
in obupa – ki je neposredna posledica greha v svetu.
Drugi Kristusov Prihod je tisto, kar človeštvo potrebuje, da preţivi. Če Jezus ne
bi prišel kmalu, tako kot je bilo napovedano, bi bil svet uničen, človek pa
zavrţen. Ta Dar vam bo prinesel novo ţivljenje, novi sijajni in veličastni začetek v
Novem Raju. To bo največja prenovitev Zemlje in z njo bo prišlo Večno Ţivljenje. Le
kateri človek bi kdaj koli mogel zavrniti to novo popolno bivanje. Nihče ne bi obrnil
svojega hrbta, če bi prejel celotno vedenje o tej Novi Dobi Miru, v kateri bo Raj
obnovljen. Nit en sam samcat grešnik ne bi hotel biti izključen, a ţal bodo misli
številnih slepe za Resnico. Namesto tega bodo verjeli, da bo mir njihov, ko bodo
pogoltnili laţi, ki jim bodo kmalu predstavljene, v zmotnem prepričanju, da prihajajo
od Boga.
Molite, molite, otroci, da boste blagoslovljeni z Darom videnja, danim tistim med
vami, ki ste vredni, da ste obdarjeni z Darom Svetega Duha. Samo tisti, ki sprejmejo
Roko Usmiljenja, po Boţji Roki, bodo vzeti v večno ţivljenje.
Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja

Vedite, da bo bolečina zavrnitve natanko takšna, kot smo jo Jaz in
Moji apostoli morali trpeti med Mojim Časom na Zemlji
Sobota, 10. avgust 2013
Moja draga ljubljena hči, niti eden med vami nima tako čiste duše, da bi lahko v
Mojem Imenu sodil druge. Toda vedite tole, vi, ki ste Mi zvesti in ki sledite Mojim
Naukom – prenašati boste morali veliko bridkosti, ko boste morali biti priča najhujši zli
gnusobi, ki čaka svet.
V imenu socialne pravičnosti in socialne občutljivosti se bo laţni prerok lotil,
kakor bo svet prepričan, evangelizacije in ustvarjanja sodobne cerkve. Videli
boste, da bo ta cerkev podajala roko vsem grešnikom in sprejemala tiste
grešnike, katerih grehi so Zame nesprejemljivi.
Na vas, Moje ljubljene verne, bodo gledali kot na krivoversko sekto, ker boste še
naprej oznanjali Resnico. Vsi poskusi ohranitve zvestobe do Mene bodo deleţni
silovitih napadov. Izobčeni boste in razglašeni za desničarske oporečnike. Vsakršen
poskus ohranitve tradicij Svetih Obredov bo prezrt.
Ne smete podcenjevati moči tistih, ki bodo zavedli Moje cerkve na Zemlji, kajti milijoni
svetih sluţabnikov bodo sprejeli ta novi zmotni nauk. Zmotno bodo verjeli, da je ta
nova doktrina oblika evangelizacije. Ker bodo to kot voljni sluţabniki gnusobe
podpirali, bo za tiste Kristjane, ki poznajo Resnico, zelo teţko. Njihovi glasovi bodo
kot šepet med kriki tistih, ki bodo postali suţnji laţi, skovanih v Mojem Imenu.

Vedite, da bo bolečina zavrnitve natanko takšna, kot smo jo Jaz in Moji apostoli
morali trpeti med Mojim Časom na Zemlji. Duhovniki tistega časa, ki so govorili, da
ljubijo Boga, niso prav nič oklevali z utišanjem glasov Mojih apostolov, ki so jim
prinašali novice o tem, Kdo sem bil Jaz. Zdaj pa, ko naznanjam Svoj Drugi Prihod, bo
za Moje apostole grozljivo, ko bodo njihovi glasovi zavrţeni in bodo obtoţeni
bogokletja.
Medtem ko se število Mojih vernih širi in raste, pa bodo ti kot berači in vzpenjali se
bodo na Hrib Kalvarije – goli, brez vsega, zgolj s svojo vero. Medtem ko bodo pri
ţivljenju ohranili Plamen Moje Luči v Moji Cerkvi – Moji Resnični Cerkvi – ne bodo
nikoli zašli od Resnice in na svojih hrbtih bodo nosili teţak kriţ. To je kriţ odrešenja,
zakaj na svojih ubogih, utrujenih hrbtih bodo nosili grehe tistih, ki so Me zapustili.
Njihov deleţ bo teţak. Zaradi svoje ljubezni do Mene bodo trpeli zavoljo drugih, da bi
rešili njihove bedne duše.
Te duše si ne zasluţijo biti rešene. Rešene bodo samo zato, ker sem se Jaz
odločil, da jih rešim. Ţalile Me bodo, Mojim zvestim vernim bodo povzročale
strašno trpljenje in trpinčile bodo Mojo Preostalo Vojsko. Kljub vsemu pa jih
bom rešil zaradi vere tistih v Moji Preostali Vojski..
Ostali ljudje, ki ste prodali svoje duše zveri, pa vedite tole. Morda ne verujete v
pekel, toda razodel vam bom, kakšno trpljenje vam bo prinesel. Na dan, ko vam
bom Jaz pokazal stopnje mučenja v peklu, vas bo to silno prestrašilo in mnogi
med vami boste kričali k Mojemu Usmiljenju. In Jaz vas bom rešil, če Me boste
prosili, naj vam odpustim. To bom storil na Dan Velikega Usmiljenja. Tisti med
vami pa, ki boste izkusili ţgoči peklenski ogenj, a se ne boste obrnili k Meni – ne
boste preţiveli Opozorila, in trenutek, ko Me boste zavrnili, bo vaš zadnji.
Vsi tisti, ki ostanete zvesti Meni in Moji Besedi – čeprav boste trpeli – pred vami je
prihodnost velike slave.
Tisti, ki ne bodo upoštevali Mojega Opozorila ali poslušali Resnice, bodo v veliki
nevarnosti.
Tisti, ki častite zver in ki sledite laţnemu preroku v novo svetovno religijo, boste
skupaj z njima ţivi vrţeni v ţgoči peklenski ogenj.
Resnica je na okus grenka, toda ko jo sprejmete, vam bo prinesla Večno Ţivljenje, v
katerem boste vekomaj uţivali Moje Kraljestvo s svojimi ljubljenimi. Ne prereţite
popkovine k Večnemu Ţivljenju, saj boste sicer prestajali tako strahotno trpljenje in za
vas nikoli ne bo oddiha.
Vaš Jezus

Poplave bodo nekaj običajnega in spoznali boste, kateri deli sveta
najbolj jezijo Mojega Očeta
Ponedeljek, 12. avgust 2013

Moja draga ljubljena hči, v tem času bo Moje verne, vključno s tistimi, ki ne vedo za
ta Sporočila, vsepovsod vleklo v Moje cerkve, da bi Me poiskali. Zaradi Mojega Daru
Svetega Duha, ki jim ga dajem, bodo zbrani v Moje Pribeţališče Srca. Čutili bodo
nemir v svetu in vedeli bodo, da potrebujejo Mojo pomoč za to, da bi se neomajno
drţali Mojih Naukov.
Mnogi bodo zaznavali spremembe v vzdušju, ko bodo sovraţniki Boga pričeli
razkrivati svoj načrt sovraštva, da bi zavedli svet, in se bodo razkrila njihova podla
početja, namenjena odobravanju greha v vseh njegovih preoblekah. Svet bo zajela
poplava stiske in mnogi bodo pretreseni nad poskusi malikovanja greha v vsakršni
obliki, ki jih bodo opaţali vsepovsod.
Pozdravljalo se bo grehe mesa. Po vsem svetu bosta opazni nečimrnost in obsesivna
ljubezen do sebe. Obsedenost s samim seboj se bo zdela nepogrešljiva značajska
lastnost kot še nikoli dotlej. Tiste, ki pa ne iščejo takšnih uţitkov, bodo zavrgli in jim
dali občutiti, da so izobčenci. Poveličevalo se bo grehe hudobca, in ko se bo
človek znašel potegnjen v to norost, bo svet videl povodnji srda, ko bo Moj Oče
pometel s številnimi predeli mnogih drţav. Poplave bodo nekaj običajnega in
spoznali boste, kateri deli sveta najbolj jezijo Mojega Očeta, ko se bodo vode v
srdu ulile nad drţave.
Vsi vaši grešni narodi bodo na lastni koţi izkusili, kako bodo kaznovani grehi mesa.
Moj Oče bo zaustavil hudobca pred prevzemanjem duš tistih, ki so krivi tega greha,
tako da jim bo preprečil okuţenje drugih. Zaustavljeni bodo. Nič več vam ne bo
dopuščeno, da bi nadaljevali s svojim pohujševanjem. S tem zlom se bo opravilo in
Boţje Posredovanje bo vidno vsepovsod, po Boţji Roki.
Molite za Usmiljenje, vi, ki se boste znašli ujeti v teh kaznih. Varoval bom tiste, ki se
za zaščito zatečejo k Meni.
Vaš Jezus

Cerkve se bo kmalu uporabljalo kot prostore, v katerih se bo
trgovalo in iz katerih se bo koval dobiček
Torek, 13. avgust 2013
Moja draga ljubljena hči, kakšno bridkost bodo občutili Katoliki in Kristjani po vsem
svetu, ko bodo videli, kako bodo njihove cerkve in bogosluţni prostori spremenjeni v
kraje zabave.
V cerkvah, ki so namenjene čaščenju Mene, bodo prirejali številne dogodke, ki pa
bodo sramotili Moje Ime. Cerkve se bo kmalu uporabljalo kot prostore, v katerih se bo
trgovalo in iz katerih se bo koval dobiček. Vse te stvari se morajo zgoditi, in tisti, ki

Me ljubijo, bodo jokali v veliki ţalosti. Kako bodo te uboge duše trpele, ko se bodo
morale boriti proti takšnim bogokletjem. Herezije, s katerimi jih bodo posiljevali, bodo
pomenile, da bo takšnim dušam izkazanega le malo spoštovanja med številnimi
praksami in obredi, ki ţalijo Boga. Prisotno bo prepevanje, smeh, glasno govorjenje
in pripovedovanje zgodb, ki nimajo z Menoj ničesar opraviti. Pa vendar bodo vse te
podlosti zagrešene v Mojih Cerkvah in pred Menoj.
Moja hči, pazi zdaj na Mojo Obljubo. Šel bom do koncev Zemlje, da bi rešil vsakega
grešnika. Toda duše bodo postale tako okuţene, da nikoli ne bodo sprejele Mojega
Usmiljenja, ne glede na to, kaj storim zanje, celo v trenutku smrti ne, čeprav bodo
vedele, da jih čaka pekel.
Zatorej moraš sprejeti, da bodo duše Zame izgubljene, kajti njihova grešnost je tako
zelo zakoreninjena v njihovih dušah, da jih nobeno posredovanje ne bo ločilo od
zveri.
Kar vam moram povedati, je tole. Ne dovolite tistim, ki jih je okuţil hudobec, da vas s
svojimi laţmi odtrgajo od Mene. Kadar verjamete laţem, ki vam jih narekujejo tisti, ki
Me ne častijo, boste oslabili svojo vero – tudi če je laţ zgolj ena sama, glede enega
vidika v zvezi z Mojimi Nauki. Če popustite zgolj eni sami zahtevi, namenjeni
spreminjanju vaše interpretacije tega, kar sem vam Jaz povedal, bo to pomenilo, da
boste hudobcu dopuščali, da vas bo z večjo prepričljivostjo skušal, da bi Me zapustili.
Z rokami si zatisnite ušesa, kadar se bogokletja valijo iz ust zveri. Ne sprejmite prav
ničesar, kar se bo izneverjalo Mojim Zakramentom ali Mojim Naukom. Obrnite se
proč in hodite za Menoj, kajti tedaj, ko se bo vse to dogajalo, bo samo ena pot, po
kateri boste lahko hodili. To je Moja Pot – Pot Resnice. Samo celotna resnica je
sprejemljiva. Polovica resnice pomeni, da ta postane laţ.
Vaš Jezus

Kadar častite Mojo Mater, morate obiskati njena Svetišča in se ji
pokloniti tam
Sreda, 14. avgust 2013
Moja draga ljubljena hči, noben ţiv človek nikoli ne more v celoti doumeti, kako
premeten je Satan. Vedite, da vam tisti, ki jih okuţuje, nikoli ne bodo dajali vtisa zla.
Ravno nasprotno, zelo privlačni bodo, šaljivi, avtoritativni in prepričljivi, ko vam bodo
razodevali svoje grešne poti, tako da boste odprti za njihovo prevaro.
Tisti v Moji Cerkvi, ki se klanjajo hudobcu in ki se hlapčevsko drţijo njegovih
navodil, vas bodo zelo zbegali s svojo svetniško pojavo. Mnoge med vami bodo
pridobili za svoje poti, saj se vam bo zdelo, da resnično častijo Mene in Mojo ljubljeno
Mater. Toda vedite, da bosta vsaka kretnja in vsako dozdevno sveto dejanje
prikrivala ţalitev pred oltarji, ki so zaznamovani za počastitev Mojega Imena. Vedeti
morate, da bodo takrat, ko bodo častili zver, pred vami prikazovali tisto, kar se bo

zdelo kot sveta dejanja, toda to bo njihovo nasprotje. Njihovi nameni se bodo
zdeli kar najbolj sveti in spoštljivi, toda ne dajte se zavesti.
Kadar častite Mojo Mater, morate obiskati njena Svetišča in se ji pokloniti
tamkaj. Tisti, ki Me ljubijo, bodo odšli k njej. Nikoli ne smejo sprejeti, da je Moja
Mati lahko pozvana na dvor sovraţnikov Moje Cerkve.
Druga znamenja, za katera se bo od sveta zahtevalo, da jih sprejme, in ki bodo
videti, kot da častijo Troedinega Boga, Mojo Mater in vse svetnike, se bodo zdela
dobra. Toda Boţji sovraţniki vam jih bodo vedno prikazovali na drugačen način.
Kadar je predloţeno nekaj nepričakovanega, vedite, da je to veliko znamenje zveri, ki
bo svet preslepil v prepričanje, da so on in njegovi pajdaši svetniki.
Vaš Jezus

Prva Sodba je blizu in zavrgel bom hudobne
Četrtek, 15. avgust 2013
Moja predraga ljubljena hči, vse Svoje apostole, ki poznajo Resnico, pozivam, da
pokaţejo pogum v teh teţkih časih za človeštvo.
Čas, ko bodo vojne hkrati izbruhnile v številnih drţavah, je zelo blizu. Ko boste slišali
o vseh teh vojnah in boste priča skrajni okrutnosti tistih zatiralcev, ki so med seboj vsi
tesno povezani in ki povzročajo te vojne, boste vedeli, da je čas za Moj Drugi Prihod
blizu.
Zdaj, ko se vam razodeva, vas bo več prepoznalo Resnico, ki jo vsebuje Janezova
Knjiga – Razodetje. Ne bojte se, zakaj vse to se mora zgoditi. Številni, ki ne
sprejemajo teh sporočil, delajo hudo napako, kajti Knjiga Resnice je sestavljena zgolj
iz podrobnosti in skrivnosti, ki jih vsebuje Knjiga Razodetja. Jaz, Jagnje Boţje, Sem
edina Avtoriteta – samo Jaz imam dovoljenje od Mojega Očeta – da odprem Pečate,
ki so tam vsebovani.
Če ne verujete v Knjigo Resnice, potem ne verujete v Knjigo Razodetja. Pazite.
Tisti, ki zavrnejo Knjigo Razodetja, se odrekajo Mojemu Usmiljenju. Toda
Resnica jim bo pokazana med Mojim Velikim Opozorilom, po Boţjem Posredovanju,
saj bi sicer mnogi nikoli ne poznali Mene niti ne bi razumeli Velikega Usmiljenja, ki ga
prinašam svetu. Nikdar ne smete ničesar dodati Knjigi Razodetja, jo poskušati
interpretirati ali vzeti kar koli iz nje, da bi ustregli svojim lastnim ţeljam, zakaj
za to boste kaznovani. Kadar počnete te stvari, posegate v Boţjo Besedo. Ta
Knjiga vam je bila obljubljena.
Bog je poslal Svojo Sedmo Glasnico, da razodene Resnico. Sprejmite to z
Zaupanjem Vame, ali pa boste hodili sami, v nevednosti glede strašne prevare, ki bo
doletela tiste, ki zavračajo Boţjo Besedo.

Mnoge, mnoge spremembe se bodo zdaj zgodile v svetu, ki jih noben človek ne bo
prezrl. Religije bodo postale nesmisel, ko bodo milijoni sprejeli pogansko vero, o
kateri jim bodo pravili, da časti Boga. Poniţnost in ljubezen do ubogih bosta
razloga, tako vam bo rečeno, zakaj bo prenovljena in razsvetljena Cerkev
napovedovala nov začetek. Kot jagnjeta v zakol vas bodo vodili v ognjeno
jezero. Ko boste dojeli strahotno gnusobo, kamor so vas zvlekli, bo morda prepozno.
Kadar se klanjate zveri, vas bo okuţila in mnogi boste sčasoma postali suţnji.
Velike spremembe v političnih in medijskih sistemih sveta bodo za posledico imeli
veliko delitev. Tisti, ki so zvesti Bogu v vsem, kar je bilo svetu dano po Meni, Jezusu
Kristusu, bodo ţiveli. Tisti, ki Me zavrnejo, ne bodo imeli ţivljenja, zakaj postali bodo
nesposobni sprejeti Moje Usmiljenje. Moje Srce, čeprav bo zaradi tega presekano na
dvoje, bo postalo trdo in Moja Pravičnost bo prevladala.
Prva Sodba je blizu in zavrgel bom hudobne, kajti Novo Nebo in Nova Zemlja
bosta sprejela samo tiste, ki so sprejeli Moje Usmiljenje. Mnogi bodo rekli, češ,
Bog je usmiljen. Nikoli ne bi pokazal takšne krutosti. Moj odgovor je tak.
Zemlje, kot jo poznate, ne bo več. Namesto nje bo nastala nova, prenovljena zemlja
– veliko večja, sijajnejša kot prej, na kateri bo dvanajst narodov prebivalo v ljubeči
harmoniji. Samo tisti, ki Mi ostanejo zvesti, in tisti, ki Me ne poznajo, a bodo sprejeli
Mojo Roko, ko jim med Opozorilom dokaţem Resnico, bodo vstopili skozi vrata. Nato
jih bom zaprl. Zatem noben drug človek ne bo vstopil, zakaj Moja Sodba bo izvršena.
Vsa ţalost bo pozabljena in hudobni bodo vrţeni v Pekel, kjer bodo trpeli vso
večnost. Človek nikoli ne sme podcenjevati Moje Velike Ljubezni, Usmiljenja in
Sočutja. Toda prav tako bi se moral bati Mojega Kaznovanja, ker bo dokončno, tedaj
ko se bo oglasila poslednja trobenta na Veliki Gospodov Dan.
In nato bo konec.
Vaš Jezus

Obdrţati morajo Svete Misale, mašniška oblačila, Sveto Pismo in
Svete Kriţe. Vse to bo zamenjano
Sobota, 17. avgust 2013
Moja draga ljubljena hči, številni, ki so blagoslovljeni z močno vero in ljubeznijo do
Mene, Jezusa Kristusa, končno pričenjajo prepoznavati Moj Glas, ko govorim svetu
po teh Sporočilih.
Tisti, ki zapravljajo svoje ţivljenje v hlapčevanju kači, prav tako vedo, da sem Jaz
Tisti, Ki govori. In tako se na eni strani pričenja bitka, da bi izpolnjevali Mojo Sveto
Voljo, na drugi pa ţelja sovraţnikov Boga, da bi se bojevali zoper Mene.
Tisti, ki načrtujejo, da bodo človeštvu prizadejali trpljenje, kot del zaveze z
zverjo, bodo pazili, da ne bodo opaţeni, kako javno zavračajo ta Sporočila, kajti
če bodo storili tako, jim bodo dali verodostojnost. Namesto tega bodo sovraštvo
do Mene širili na druge načine, začenši z uničevanjem vere tistih v Moji Cerkvi. Srca

tistih, ki Me ljubijo, bodo nahujskali zoper njihove sobrate Kristjane. Raje bodo toplo
sprejemali pogane, novodobske čarovnice in častilce zveri, kot pa Kristjane, ki
bodo nasprotovali gnusnim poganskim ritualom, ti se bodo izvajali v Katoliških
Cerkvah in kmalu tudi v ostalih Krščanskih cerkvah.
Ti dogodki morajo šele priti. Prosim, ne mislite, da so se sedanje Svete Maše ali
Zakramenti ţe spremenili, četudi se bodo spremenili zelo kmalu. Ko se bodo, se
morate obrniti proč in braniti Mene.
Zadnjih nekaj let zlo prostozidarstva v Moji Cerkvi na Zemlji načrtuje veliko
sprememb. Zdaj je ţe skoraj čas, ko bodo razglašeni njihovi načrti, ki so v
najvišjih krogih cerkva ţe znani. Razkriti bodo z razglasom, da se Katoliška
Cerkev modernizira, tako da bo lahko postala relevantna v današnji novi,
predsodkov prosti, liberalni druţbi. Rečeno bo, da Cerkev preteklost pušča za
seboj, zatem pa še, da bo njen moto sprejemati vse vere, da tako pokaţe, da ni
ozkogledna. Ta razglas bodo proslavljali po vsem svetu in mediji bodo o tej sijajni
novici poročali na svojih prvih straneh, medtem ko so prej na Katoliško Cerkev gledali
z odporom.
Satanovo seme bo porabljeno in novi obredi, v katerih bo obličnost Svetih Maš
predstavljena v obratni smeri, vendar pa bodo vsi pravilni izrazi, ki se nanašajo na
Moje Trpljenje, nadomeščeni z nesmisli – prazne besede – prazne posode – prazni
tabernaklji. Vsi Moji Kriţi bodo zamenjani s skrivnimi simboli okultnega.
To je opustošenje, o katerem je bilo rečeno preroku Danijelu. To je konec Moje
Svete Evharistije in konec Maše, kot ju poznate, na mnogih krajih. Toda Moji
ljubljeni zvesti sluţabniki bodo zdaj pripravili proizvodnjo Svetih Hostij.
Obdrţati morajo Svete Misale, mašniška oblačila, Sveto Pismo in Svete Kriţe.
Vse to bo zamenjano.
Kmalu se morate zbrati in načrtovati, kajti ne bo vam dovoljeno Maševati v skladu z
Mojo Voljo.
Vodil vas bom, Moji sveti sluţabniki, ko napoči čas. Tisti Kristjani, ki ste prepričani, da
bo to gnusobo videti samo v Katoliški Cerkvi, pa vedite, da bo prizadela vse
Krščanske cerkve, dokler ne bodo pregnali vseh omemb ali znamenj Mene. Sčasoma
boste za omenjanje Mojega Imena ostro kaznovani.
Pretreseni boste nad tem, kako hitro se bo dozdevno nedolţna, prenovljena, toda
onesnaţena Cerkev sprevrgla v zli kult. Izjemno se bodo potrudili za kaznovanje
tistih, ki bodo kljubovali njihovi, od človeka izdelani, poganski, novi svetovni religiji.
Kristjani in Judje bodo glavna tarča sovraštva in bodo preganjani zaradi svoje
veroizpovedi.
Namesto, da bi se bali, vas Pozivam, da ste se pripravljeni bojevati za Moje Ime.
Nikoli ne pozabite, kako zelo Sem še vedno osovraţen. Vedite, da bo, ko hodite za
Menoj v teh časih, ki prihajajo, vaš kriţ veliko teţji, kot so ga nosili tisti, ki so prišli
pred vami.

Vaš Jezus

Mati Odrešenja: Najti bodo morali pribeţališča, tako da bodo lahko
zagotavljali vsakodnevne Svete Maše in Sveto Evharistijo
Sobota, 17. avgust 2013
O moji dragi otroci, kako zelo moje Srce ţaluje nad trpljenjem, ki v kratkem
čaka duhovnike v Katoliški Cerkvi.
Toliko dragocenih sluţabnikov mojega Sina, katerih edina ţelja je sluţiti Bogu in
privesti duše na pravo pot do zveličanja, se bo soočilo s tako hudimi preizkušnjami,
da bodo številni v strahu odpadli. Veliko jih bo slepih za Resnico in bodo sprejeli
velike spremembe v Cerkvi ter jih pozdravili v zmotnem prepričanju, da so v dobro
vseh. Tisti, ki bodo prepoznali prevaro, predstavljeno Katolikom, bodo beţali. Tako
silno prestrašeni nad svojo usodo bodo zapustili Cerkev, kajti preslabotni bodo, da bi
se zoperstavili takšni hudobiji.
Tisti duhovniki, ki ne bodo pristali na laţno doktrino, bodo obtoţeni herezije, in
mnoge bodo javno ukorili zaradi nepokorščine do tistih, ki so jim odgovorni.
Številni bodo izobčeni. Drugi bodo pretrpeli mučeništvo. Bodo pa tudi taki, ki
bodo skrivaj vodili Cerkev – Cerkev, ki jo je svetu dal moj Sin.
Najti bodo morali pribeţališča, tako da bodo lahko zagotavljali vsakodnevne
Svete Maše in Sveto Evharistijo. Vodil jih bo Sveti Duh, sledila pa jim bo Preostala
Vojska mojega Sina, ki bo ostala bojevito zvesta Njegovim Naukom in Zakramentom
vse do poslednjega dne.
Če ste v kakršnem koli dvomu glede upravičenosti tega svarila, morate razumeti, da
bodo mene, ljubljeno Kristusovo Mater, zlorabili za prikrivanje resničnega naklepa
tistih sil, ki so vdrle v Cerkev mojega Sina na Zemlji. Izkoristili me bodo kot
simbolično figuro Cerkve, da bi odvrnili pozornost ljudi od resničnih nakan te zlobne
skupine. Da bi prepričali Boţje otroke, da ohranjajo zvestobo resnični Boţji Besedi in
tradicijam Katoliške Cerkve, bodo pripravili obrede, o katerih bodo dejali, da so meni
v čast. Fatimske prerokbe bodo zlorabili za onečaščenje moje podobe, tako da
bodo svetu predloţili veliko prevaro. Uporabili me bodo za oskrunitev Cerkev
mojega Sina, vse, kar bodo storili, pa bo v obratnem vrstnem redu, tako kot to
zahteva hudobec.
Z dajanjem vtisa, da častijo Boţjo Mater, bodo številne Katolike zavedli v laţni
občutek varnosti. To bo pomenilo, da bodo slednji hipoma pozabili na kakršne
koli dvome, ki bi jih sicer imeli, ko bodo priča čudnim novim spremembam
Maše in Zakramentov. Kako silno me to ţalosti. Mojo podobo bodo namerno
uporabili, da bi sramotili mojega Sina.
Satan me zaničuje. Se me pa tudi boji. Da bi prizadel mojega Sina, bo preko duš, na
katere vpliva, šel zelo daleč, da bi s številnimi skrivnimi obredi in črnimi mašami
oskrunil mojo podobo. Moj kip bo ovešen s satanističnimi simboli in na mnogih krajih
me bodo onečaščale prostozidarske skupine, ki so prevzele nadzor.

Molite, molite, molite, otroci, vsak dan, za moč, da se boste pogumno soočili s to
izprijenostjo. Ne bojte se je. Sprijaznite se s tem, da Satanova vojska zdaj nadzoruje
mnoge drţave povsod po svetu. Ko se s tem sprijaznite, vam bosta lahko dani moč in
odločnost, ki ju potrebujete. Kadar po Kriţarskih Molitvah prosite za te milosti, boste
lahko in tudi boste pomagali zmanjšati to hudobijo.
Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja

Od njih bodo zahtevali, naj se z novo prisego obveţejo, da bodo
ostali zvesti Cerkvi
Nedelja, 18. avgust 2013
Moja draga ljubljena hči, načrt laţnega preroka, da zavede duhovščino vsega sveta,
se je pričel.
Pod krinko prenove in preporoda Katoliške Cerkve bo ves kler v tej Cerkvi
poslan na duhovne vaje, da bi ga prepričali, naj sprejme novi apostolat.
Duhovne vaje bodo postale široko razširjene in mnogim bo rečeno, da je cilj zdruţiti
vsakogar na svetu v imenu pravičnosti. Govorili jim bodo, da bo to novo poslanstvo
sprejemalo uboge sveta in si prizadevalo, da prinese edinost. Od njih bodo
zahtevali, naj se z novo prisego obveţejo, da bodo ostali zvesti Cerkvi. Od njih
ne bodo zahtevali, naj zaupajo Vame ali v Mojo Sveto Besedo. Namesto tega
bodo prisegli zvestobo novim samooklicanim voditeljem, ki so zasedli Petrov
Sedeţ.
Da ne bo pomote, od tistih, ki so prejeli Dar Svetih Redov, se bo zahtevalo, da
sodelujejo v zmoti, kjer Jaz, Jezus Kristus, ne bom na prvem mestu, čeprav se bo
zdelo, da Sem. Denar bo gonilna sila in vzpostavljena bo nova finančna organizacija
za nadzor nad pridobivanjem sredstev, ki naj bi zagotovila, da bo to v korist revnih
tega sveta.
Kadar boste na kakršen koli način spreminjali vaše Svete Redove, nato pa s svojim
ţivljenjem prisegli nekomu, ki pretrga vse vezi z Menoj, ne boste več primerni za
sluţenje Meni. Za vse se bo zdelo, kot da bo narejeno preprosto v Boţjih Očeh. Načrt
bo namenjen temu, da bi prepričali Moje svete sluţabnike, da bi z veseljem
sodelovali v gnusobi, ki bo druţbo in sekularni svet povezala s Cerkvijo, ki sem jo
ustanovil Jaz, Jezus Kristus.
Na ta način Me bodo sramotili. Neverujoči bodo pozdravljali vsako prizadevanje za
sprejemanje sekularizma, in na to se bo gledalo kot na dobro stvar za novo, tako
imenovano moderno druţbo današnjega dne.
Kmalu se bo Kristjanom zdelo čudno, ko bodo videli, s kakšnim navdušenjem bodo
pripadniki sekularnega sveta sprejemali Katoliško Cerkev. Toda mnogi bodo odgnali
svoje dvome in pregnali svojo zaskrbljenost, saj bodo podlegli veliki prevari. V jedru
tega načrta revolucionarnega spreminjanja Cerkve stoji sovraštvo do Mene in vsega,
kar Sem dal Svoji Cerkvi. V dneh, ki prihajajo, morate vsako stvar skrbno preučiti.

Zahtevajte pojasnila, ko bodo spreminjali Moje Nauke in jih izkrivljali, da bi ustregli
poganom. Nobenemu apostolu, ki sem ga Jaz imenoval, nikoli ne bi bila dana oblast
početi kaj takega, zakaj to pomeni bogokletje.
Gorje tistim, ki dovolijo poseganje v Mojo Sveto Besedo in ki dopuščajo, da se daje
prostor izkazovanju spoštovanja do tistih, ki Me zanikajo.
Vaš Jezus

Mati Odrešenja: Moji otroci vsepovsod – poslušati morate mene,
vašo ljubljeno Mater, v tem času bridkosti
Ponedeljek, 19. avgust 2013
Moji otroci vsepovsod – poslušati morate mene, vašo ljubljeno Mater, v tem času
bridkosti. Še posebej se obračam na tiste med vami, ki gojite veliko poboţnost do
mene, Boţje Matere, kajti jaz vas tolaţim v tem času velike apostazije. To
Posredovanje iz Nebes morate sprejeti z dobro voljo in biti hvaleţni, da ste zaradi
velike Ljubezni mojega ljubljenega Očeta prejeli ta izjemni Dar.
Kadar ste prepričani, da grozeči val poganstva, ki bo kmalu preplavil Cerkev mojega
Sina po vsem svetu, presega vašo vzdrţljivost, morate prositi za mojo priprošnjo. Naj
se zgodi kar koli, če ostanete zvesti mojemu Sinu, bo vse dobro, četudi bo narejeno
vse, da bi vas premotili. Naj se vam nikoli ne zdi, da ni upanja, zakaj kmalu bosta
razodeti velika Slava mojega Sina in Boţja Volja.
Ne glede na to, koliko jih je v Cerkvi zavedenih v teţko zmoto, Boţja Beseda se bo
širila kot gozdni poţar. Dve priči Boţje Besede – resnična Krščanska Cerkev in
Hiša Izraelova – bosta obstali. Ogenj bo bruhal iz njunih ust v obliki Svetega
Duha.
Sčasoma, potem ko se bo razodela gnusoba opustošenja, se bodo tisti, ki so zvesti
Resnici, dvignili, in njihovo bo Kristusovo Kraljestvo. Vedno se bodo razkrivale laţi,
vendar pa boste tisti med vami, ki ste bili napolnjeni z Darom Svetega Duha, v
začetku tako zelo trpeli, ko boste doţivljali strahotno oskrunjenje v Cerkvah mojega
Sina. Resnica se bo videla in vsi tisti, ki so bili na začetku zavedeni, bodo
navsezadnje dojeli zlo, ki vam bo predloţeno.
Samo zaupati morate v mojega Sina med to mučno potjo, na kateri vas bodo
obravnavali kot zločince, ker boste vztrajali v zvestobi Boţji Besedi. Prosim,
spominjajte se poti mojega Sina na Kalvarijo. Sprejmite ta kriţ z ljubeznijo in
dostojanstvom, saj zelo ugajate mojemu Sinu, kadar nosite Njegovo breme. Po
vašem ţrtvovanju in ljubezni bo On odrešil najbolj nevredne duše in bo nato
lahko zdruţil vse Boţje otroke.
Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja

Zagotovil bom, da bo Mojo Besedo slišalo še več milijonov ljudi
Torek, 20. avgust 2013
Moji preljubi, Moja Ljubezen in Moje Sočutje do vseh grešnikov sta pomenila, da
z današnjim dnem naklanjam veliko Usmiljenje milijardam duš. Odprl bom
njihove oči za Moja Sporočila človeštvu. Zagotovil bom, da bo Mojo Besedo
slišalo še več milijonov ljudi, tako da bom lahko v Novi Raj privedel še veliko več
izgubljenih duš. Vse takšne duše, ki zaradi svoje trmoglavosti nikoli ne bi sprejele teh
Sporočil, jih bodo zdaj videle takšna, kakršna v resnici so – Dejanje Usmiljenja z
Moje strani, tako da lahko rešim njihove duše.
Duhovniki, ki so obsodili Moja Sporočila ter jih razglasili za hudičeve besede, bodo do
takrat spoznali strašno napako, ki so jo zagrešili, ko so dušam odrekali priloţnost, da
bi prisluhnile Mojemu Nebeškemu Glasu.
Neverujoči, ki so se trudili najti mir, bodo zdaj pritegnjeni k Mojim Sporočilom in
kmalu bodo uteho iskali pri Meni. Čakam nanje, in takoj, ko Mi bodo šli naproti, jih
bom napolnil s hrepenenjem po Moji Ljubezni, tako da ne bodo imeli moči, da bi Me
ignorirali.
Verniki v Boga Vsemogočnega Očeta, ki ne sprejemajo Mene, Njegovega
ljubljenega Sina, bodo v svojih dušah občutili vznemirjenje. Vpili bodo po
Resnici, ko bodo doţivljali, kako se bo svet spremenil do nerazpoznavnosti.
Zatem pa bo tiste, ki Me ljubijo in ki ostajajo zvesti v svoji veri, a Me ne uspejo
prepoznati, ko Kličem njihove duše, prevzelo dokončno spoznanje, ko jim bo razkrita
Moja Boţanska Navzočnost. Veselil Se bom, ko Mi bodo ti Moji verni dovolili, da jih
pravilno vodim na tej poslednji poti.
Te Darove dajem svetu, ker ljubim vsakogar. Pričakujte ta Dar z ljubeznijo in
zahvaljevanjem.
Vaš Jezus

Moj Drugi Prihod ne more nastopiti, dokler ne bo izkoreninjena
onesnaţenost z grehom
Sreda, 21. avgust 2013
Moja draga ljubljena hči, zdaj sta se pričela prenova in očiščenje Zemlje, kajti Moj
Čas se pribliţuje. Moj Drugi Prihod ne more nastopiti, dokler ne bo preko očiščenja,
ki je potrebno na tej Zemlji, izkoreninjena onesnaţenost z grehom.
Ko se bo Zemlja očiščevala, bodo duše vseh veroizpovedi vrţene v prenovo
duha in mnoge bodo prestajale strašen duhovni boj. Ne bodo razumele, kaj
prestajajo, toda to bom dovolil zaradi Svojega Usmiljenja. Da bi bile sposobne stati

pred Menoj in biti deleţne Večnega Ţivljenja v Novem Raju, se morajo duše najprej
očistiti. To očiščevanje se bo dogajalo na Zemlji, in sicer za tiste, ki bodo preţiveli
antikristovo preganjanje, pa tudi za tiste, ki bodo preţiveli prehod v Novi Raj.
Istočasno bo Zemlja pričela svojo lastno prenovo in vse zlo bo izkoreninjeno stopnjo
za stopnjo.
Bodite hvaleţni, da Moj Oče ni izgubil Svojega Potrpljenja in da ne kaznuje Svojih
otrok tako, kot zasluţi teţa njihovih grehov. Prav tako bodite hvaleţni, da ne ravna
tako, da bi zdaj zgolj obrnil Svoj Hrbet in preprosto vzel tiste, ki Ga resnično ljubijo, z
Zemlje, ki se Mu zaradi svoje grešnosti gnusi.
Moj Oče vztraja, ker so Njegovi otroci Njegova Stvaritev, in On ne bo dovolil, da bi jih
vzel Satan. Lucifer je bil tako zavisten, da se je takrat, ko je Moj Oče ustvaril
človeka po Svoji Podobi, zaklel, da se bo boril do poslednjega dne, da bi
človeka nahujskal zoper njegovega Stvarnika.
Moj Oče bo iz Ljubezni posredoval, da bo izničil Satanovo moč. Vsak poskus
Satanove različice Troedinega Boga, ki jo sestavljajo laţni prerok, antikrist in
hudič, bo onemogočen. Ta bitka bo umazana, nepoštena do mnogih duš, ki bodo
preslabotne, da bi se iztrgale iz krempljev zla, toda v njej bo zmagal Vsemogočni
Bog.
Vi vsi se morate obrniti na Mojega Očeta in Ga rotiti, da reši vaše duše ter vas zaščiti
pred tem, da bi sledili zveri na poti v pogubo.
Vaš Jezus

Svet moram opozoriti na veliko število laţnih prerokov, ki v tem
času skušajo preglasiti Moj Glas
Četrtek, 22. avgust 2013
Moja draga ljubljena hči, svet moram opozoriti na veliko število laţnih prerokov,
ki v tem času skušajo preglasiti Moj Glas.
Poslal sem veliko prerokov, vse z različnimi poslanstvi, da bi pripravili Boţje otroke.
Ta Sporočila, ki zadevajo poslednje čase, pa so edina pristna Sporočila te vrste, prav
v tem času, zakaj Jaz nikoli ne bi begal Boţjih otrok.
Teh Sporočil se nikoli ne sme primerjati z drugimi, ki se prav zdaj vsepovsod
širijo, da bi oporekala Moji Sveti Besedi. Obstaja lahko samo ena Knjiga
Resnice – samo Jaz, Jezus Kristus, Jagnje Boţje, lahko razkrijem njeno
vsebino. Tiste, ki Mi verjamete, je mogoče tako zlahka preslepiti. Vedeti morate,
da je pri sporočilih, ki so v protislovju s temi in kjer se zatrjuje, da prihajajo od
Boga, slednje nemogoče.
Ali Mi zaupate samo malenkost? Ali pa Me sprejemate tako, kot Jaz ţelim od vas, s
celotnim in z odprtim srcem? Na vas se obračam z ljubeznijo in s skrbjo. Ne

poskušam nagovarjati vaše inteligence. Kličem vas po vašem srcu in k Sebi
pritegujem vašo dušo. Kadar občutite Mojo Navzočnost v teh Sporočilih, ni nobene
potrebe, da bi iskali podporo ali odobritev od kogar koli.
Jaz Sem, kakršen Sem. Pred vami stojim, kot je bilo mišljeno, zdaj. Moj Oče Mi
nikoli ne bi dovolil, da razodenem vsebino Knjige Razodetja komur koli
drugemu kot sedmemu glasniku, zakaj ta dan je prišel.
Mnogi resnični vidci so v preteklosti svetu izročali Boţjo Besedo in zaradi tega
strašno trpeli. Številni od Mene še vedno prejemajo tolaţbo in Jaz bom še naprej
govoril z njimi, kajti potrebujem njihovo trpljenje in molitve. Oni so Moje izbrane duše
in vsaka izmed njih mora igrati svojo vlogo pri reševanju drugih duš.
To Poslanstvo je poslednje. Naročam vam, da upoštevate Mojo Besedo zdaj, v
sedanjem času. Samo Moja Beseda, ki se vam daje po teh Sporočilih, vas bo
vodila skozi preganjanje. Z njimi vam prinašam velike Milosti. Nikoli Me ne smete
ţaliti s tem, da jih onesnaţite, kadar izzivate Mojo Besedo, kadar primerjate Moja
Sporočila z izmišljotinami, ki jih napletajo laţni preroki.
Nikogar ne potrebujete, da bi vas vodil k Mojemu Velikemu Usmiljenju. Zdaj se
morate osredotočiti samo na ta Sporočila in ostati zvesti Mojim Naukom iz
davnine, ker so vaša rešitev.
Vaš Jezus

Bog Oče: Otroci, samo še malo časa nas loči od Velikega Dne
Petek, 23. avgust 2013
Moja najdraţja hči, medtem ko se svet muči, da bi osmislil obup, ki ga izkuša,
vedi, da se morajo vsi ti pretresi zgoditi, preden v Svoje Pribeţališče privedem
vse tiste, ki Me ljubijo.
Otroci, kmalu boste spoznali, Kdo Sem Jaz. Tisti med vami, ki ste negotovi glede
Mene, boste končno videli Resnico, in to vam bo prineslo globok mir. Zlo v svetu
sedaj narašča in nadenj se spušča prevara. Rotim vas, morate biti močni, saj zdaj
pričakujem dan, ko se bo pričela prenova, in vsi Moji otroci bodo našli uteho na Dan,
ko Se bo Moj ljubljeni Sin razodel.
To, kar doţivljate zdaj, je bitka med Mojo Nebeško Hierarhijo in Satanom ter
vsemi njegovimi demoni. To je za mnoge med vami zastrašujoče in ţalostno, toda
vedite, Jaz bom posredoval, da bom olajšal vašo bolečino. Vedite, da ste Moji in da
bom svetu prinesel mir, ko ga bom očistil okuţenosti.
Otroci, samo še malo časa nas loči od Velikega Dne, in četudi se mora zgoditi še
veliko stvari, pri čemer bodo raztrgali Sveto Ime Mojega Sina, bo to hitro mimo. Zdaj
se morate ozirati v prihodnost, saj je ta sijajni dragulj tako čudovit, da boste na
Dan, ko boste vstopili v Novo Dobo Miru, pozabili vse preganjanje, ki ga je

hudobec prizadejal svetu. Ravnati morate tako, kot vam naroča Moj Sin. Ostati
morate mirni, ko se vam razodevajo Pečati, ki so vsi v vaše dobro in dobro tistih, za
katerih duše vas prosim, da rotite Moje Usmiljenje.
Če se boste drţali Mojih Zapovedi in ţiveli svoje ţivljenje v edinosti z Mojim Sinom,
boste ţe na pol poti. Če boste ostali zvesti Zakramentom in odklonili sodelovanje v
poganskih ritualih, ki častijo zver, si boste pri Meni pridobili veliko naklonjenost.
Pojdite in si zapomnite, da sem Jaz Vsemogočni in da je vsa Oblast Moja. Kmalu
bom uničil brezboţne in vam odstrl Moj Novi Raj. Bodite potrpeţljivi. Zaupajte Vame.
Sledite Mojemu Sinu in sprejmite Darove, ki vam jih On in Njegova ljubljena
Mati, Brezmadeţna Devica Marija, prinašata v obliki Kriţarskih Molitev in
Medalje Odrešenja.
Končno sprejmite Moj Pečat kot enega največjih Darov, ki sem ga dal
človeštvu, odkar sem mu podaril Ţivljenje. Ponovno dajem Ţivljenje s Svojimi
Posebnimi Milostmi, kadar se trdno oklepate Pečata Ţivega Boga. Vsem, ki
imajo Pečat, je podarjeno mesto v Novem Raju.
Ljubim vas, otroci, toda Jaz Sem vaš Oče in moram dovoliti te preizkušnje, saj Mi
bodo pomagale iztrebiti tiste, ki se nikoli ne bodo ločili od zveri.
Čas, ki ga porabim, da poskušam pridobiti njihova srca, ustvarja strašno in sovraštva
polno bitko z milijoni padlih angelov in demonov, četudi gre samo za eno samo dušo.
Ostanite potolaţeni, vedoč, da Jaz blagoslavljam vse vas, ki ste čistega in poniţnega
srca. Ljubim vse vas, zato nikoli ne smete obupati, ko se zdi vse brezupno, kajti Moja
Oblast pomeni, da je uničenje zla pod Mojim Nadzorom. Vse svoje zaupanje morate
postaviti Vame, še zlasti v tem času, ko čutite, da je Moja Pravičnost stroga.
Vaš ljubljeni Oče
Bog Najvišji

Mati Odrešenja: Antikrist bo ob svoji razglasitvi izjavil, da je
poboţen Kristjan
Petek, 23. avgust 2013
Moj otrok, kako bodo Kristjani trpeli, ko bo bolezen greha v številnih preoblekah
vsepovsod zajela svet.
Sedaj poteka organizirani poskus iztrebljenja Krščanstva, kar se dogaja v številnih
oblikah. To boste spoznali tedaj, ko se bo Kristjanom odrekala pravica do javnega
izpovedovanja svoje zvestobe Bogu, vsakemu drugemu prepričanju, ki ni od Boga,

pa bo to dovoljeno. Ti ostali nazori bodo deleţni velike podpore, ko se bodo
potegovali za pravičnost v imenu svojih drţavljanskih pravic. To bo imelo za učinek
nadaljnje širjenje grehov, ki se studijo mojemu Očetu.
Ljudi bodo silili, da pristanejo na greh v svojih drţavah, za Kristjane pa bo
kaznivo, če bodo nasprotovali tem zakonom. Na Kristjane bodo gledali kot na
brezsrčne, desničarske in brez občutka za človekove pravice drugih. Vsako
značilnost, zaţeleno pri dušah, kot jo je vanje poloţil moj Oče, bodo uporabili kot
pretvezo v svojih prizadevanjih, da bi upravičili tovrstno hudobijo v vaših drţavah.
Kadar bolezen mesa prizadene skupnost, pomori številne. Toda po obdobju velike
ţalosti in številnih smrti preostala skupnost postane nedovzetna za bolezen. Greh bo
povzročil bolezen mesa v številnih drţavah, ko bo Odrešenik človeštva izrekel sodbe
Pečatov in jih bodo Gospodovi angeli izlili. Mnogi bodo pomorjeni v zadoščenje za
človekovo hudobijo. To očiščevanje se bo nadaljevalo, dokler ne bodo ostali samo
tisti, ki so nedovzetni za smrt zaradi svoje ljubezni do Boga.
Kristjani bodo hudo trpeli na številne načine. Njihova vera jim bo odvzeta in na
njenem mestu bo videti gnusobo. Njihova bolečina, ki se je ţe pričela, je ista kot
tista, ki jo v tem času doţivlja moj Sin. Nato pa bodo morali biti priča osupljivemu
prizoru, ko bo antikrist ob svoji razglasitvi izjavil, da je poboţen Kristjan. V
svojih nagovorih svetu bo uporabil številne izseke iz Svetega Pisma.
Utrujeni Kristjani, ki bodo do tedaj trpeli, bodo nenadoma občutili olajšanje. Mislili
bodo, da je tu naposled človek, ki so ga poslala Nebesa kot uslišanje njihovih
molitev. Iz njegovih ust se bodo cedile številne sladke in tolaţeče besede in zdel se
bo kot Boţji dar, saj bo videti, kot da popravlja krivice zoper Kristjane.
Pazljivo bo konstruiral način, na katerega ga bodo dojemali Kristjani, še
posebej pa rimoKatoličani, kajti ti bodo njegova glavna tarča.
Vsi bodo občudovali antikrista, njegova tako imenovana Krščanska dela, kretnje ter
dozdevna ljubezen do Svetega Pisma pa ga bodo napravili hipoma sprejemljivega za
mnoge. Vse narode bo zbral skupaj in se lotil prirejanja obredov za ostale religije, še
posebej pa za poganske organizacije, tako da bi lahko sodelovale za dosego
svetovnega miru. Uspelo mu bo zediniti drţave, ki so si bile dotlej sovraţne. V
drţavah, opustošenih od vojne, bo slišati tihoto in njegova podoba se bo pojavljala
vsepovsod. Njegov poslednji, veliki, doseţek bo nastopil tedaj, ko bo vse tiste
narode, ki jih bo zdruţil, privedel v domeno Katoliške Cerkve in vseh ostalih
Krščanskih verskih skupnosti. To zedinjenje bo tvorilo novo, eno svetovno
religijo. Od tistega dne dalje bo na Zemlji izbruhnil Pekel, vpliv demonov pa bo
na najvišji ravni vse od obdobja pred vesoljnim potopom. Videti bo, kot da ljudje
molijo Boga v novem, enem svetovnem redu, in zdelo se bo, da so poboţni v vsakem
pogledu. Toda zunaj cerkva se bodo odkrito vdajali grehu, kajti nobenega greha se
ne bodo sramovali. Pod hipnotičnim vodstvom laţne trojice – trojice, ki jo je skoval
Satan – bodo hlepeli po vsaki vrsti greha kot sredstvu, s katerim bodo tešili svoj
novoodkriti apetit.

Ta hudobija bo vključevala grehe mesa, kjer bo golota sprejemljiva, kajti človek
se bo udeleţeval opolzkih grehov mesa na javnih krajih. Umori bodo postali
nekaj običajnega in počenjali jih bodo številni, tudi otroci.
Satanistično čaščenje in črne maše bodo potekali v številnih Katoliških Cerkvah.
Splav bodo imeli za rešitev problemov vseh vrst in dovoljen bo vse do dneva rojstva.
Kmalu bo izraţanje kakršne koli pripadnosti Jezusu Kristusu postalo kaznivo
dejanje. Če vas bodo videli z resničnim Kriţem, boste ugotovili, da ste storili
kaznivo dejanje, saj boste kršili zakon. Pravo v vaših drţavah bo postalo dvojno
pravo – kjer se bosta politika in religija prepletali v novem svetovnem redu.
To preganjanje bo pomenilo, da bodo mnogi nevede molili zver in postali okuţeni.
Tako okuţeni bodo postali, da bodo oblastem izdajali brata, sestro, mater in očeta, če
bodo ti ostali zvesti Krščanstvu. Vaše edino upanje, otroci, je molitev, da vas ohrani
skozi to obdobje.
Rotim vas, da obdrţite vse svete predmete, roţne vence, blagoslovljene sveče,
blagoslovljeno vodo, izvod Svetega Pisma in bogosluţni molitvenik, skupaj s
knjigo Kriţarskih Molitev. Pečat Ţivega Boga morate imeti v svojem domovanju in
na sebi, če je mogoče. Moja Medalja Odrešenja bo spreobrnila tiste, ki jo nosijo,
moj Sin pa jim bo izkazal Usmiljenje. Zdaj te prosim, otrok, da daš proizvajati
Medaljo Odrešenja in izdelovati Škapulir Pečata Ţivega Boga.
To Sporočilo je svarilo iz Nebes glede stvari, ki pridejo. Morate poslušati mene, Mater
Odrešenja, zakaj usmerjati vas moram k Resnici, tako da boste ostali resnično zvesti
mojemu Sinu v vseh časih.
Pojdite v miru, otroci, in bodite pomirjeni, kajti ta preizkušnja bo zaradi Boţjega
Usmiljenja kratka. Zaupajte vame, vašo Mater, saj bom med vašimi preizkušnjami
vedno z vami. Nikoli ne boste sami.
Vaša Mati, Mati Odrešenja

Ta ogenj bo prav tako vrţen na sovraţnike Zemlje in tiste, ki
preganjajo ti Dve Priči
Sobota, 24. avgust 2013
Moja draga ljubljena hči, ti in vsi tisti, ki ste bili blagoslovljeni z Resnico, morate
vedeti, da Satanov bes zoper to Poslanstvo narašča. Njegovo predrzno vmešavanje
je privedlo do tega, da se je zdaj tretjič fizično manifestiral pred teboj. Ječi od
bolečine, vendar ne more vzdrţati Moje Luči, ki je navzoča v tebi. Z molitvijo Svetega
Roţnega Venca si moraš pridobiti moč, ki jo potrebuješ, da bi preprečila njegove
napade. O, ko bi duše lahko videle, kaj dovoljujem, da prestajaš zavoljo tega
Poslanstva, bi od pretresenosti omedlele.

Tisti, ki Me sramotijo med Mojo pripravo, da bi rešil duše, bodo zavrţeni, ko se bo ta
bitka zaostrila, preden se bo antikrist predstavil svetu. Kadar postanete pokorni in
ne dvomite o ničemer, kar Jaz zahtevam od vas, vas lahko rešim več in vas
iztrgam iz primeţa prevare, ki vam jo bo v vaše misli vsadil hudobec.
Mar Mi ne zaupate, da vas zaščitim? Mar ne veste, da tedaj, ko sprejmete Milosti, ki
jih dajem, da bi vam pomagal prenesti bolečino zavrnitve, te postanejo
brezpredmetne, če duša, ki jih sprejme, goji zadrţke ali dvome? Ne morem vas
napolniti z močjo, s pogumom in z Darom Svetega Duha, če se pritajite in skrijete.
Biti morate odprti za Moj Klic, Mojo Ljubezen, Moje Darove.
Pečati, ki jih vsebuje Knjiga Razodetja, so se ţe odprli. Zdaj, ko so se odprli, se
bo ogenj boril z ognjem. Ko bo izbruhnil ogenj sovraštva, medtem ko se bo zver
pripravljala, bo Moj Oče na Zemljo izlil ogenj. Ta vojna ne bo zgolj duhovna.
Zemlja se bo zamajala, se razklala in ogenj jo bo oţgal, ko bo Moj Oče nalagal
kazni, tako da bo lahko zakasnil dejanja zlobne skupine.
Tisti, ki slepo sledijo laţem, ki jih svetu vsiljuje hudobec, se morajo bati Moči Mojega
Očeta. On se bo maščeval za vsako zlo dejanje, ki ga izvrši kdor koli med vami –
vede ali nevede – ko se klanjate sovraţniku Boga. Oblast, dana Mojima Dvema
Pričama – Krščanski Cerkvi in Hiši Izraelovi – bo pomenila to, da bo ogenj bruhal iz
njunih ust, ko bosta širili Plamene Svetega Duha. Ta ogenj bo prav tako vrţen na
sovraţnike Zemlje in tiste, ki preganjajo ti Dve Priči. Ne podcenjujte bitke za duše,
kajti ta bo strašna za tiste, ki zanikajo Boţjo Besedo. Tisti pa, ki jo branijo, bodo
zaščiteni, tako da bo lahko njihovo oznanjevanje Resnice podarjeno tistim, ki se ne
zavedajo, kaj je doletelo človeštvo.
Zaradi tega morate sprejeti Moje Milosti, da vam dajo moč, ki jo potrebujete za
bojevanje v Moji Vojski, tako da bom lahko hudobiji napravil konec.
Vaš Jezus

Bog Oče: Bojte se tisti, ki se zoperstavljate in preklinjate Mojega
Sina
Nedelja, 25. avgust 2013
Moja najdraţja hči, svetu bom naklonil Veliki Dar zaradi tega Mojega
Najsvetejšega Poslanstva. Brez oklevanja bom rešil 200 milijonov duš, ne glede
na to, kako zelo Me ţalijo, in to bom storil prihodnji teden zaradi trpljenja,
povezanega s tem Poslanstvom.
Moje Dejanje Posredovanja je zaradi tvoje prošnje, Moja hči, in v nadaljevanju tega
Poslanstva bom še naprej delil velike Darove. Tisti, ki Me ljubijo, bodo potrpeţljivo
prenesli preganjanje, s katerim se soočajo, in bodo še naprej vztrajali, kajti to je Moja
Ţelja.
Tisti, ki preganjajo tebe, Mojega otročiča, ker še naprej oznanjaš Sveto Besedo
Mojega Sina, morajo vedeti tole. Če demonizirate Mojega Sina, vas bom Jaz
kaznoval. Če demonizirate Njegovo Najsvetejšo Besedo in nato rečete, da ste Boţji

otroci, vas bom vrgel v pustinjo. Nič ne bo preprečilo Moji prerokinji, da izpolni to
Poslanstvo. Nič. Poskušajte, kolikor hočete, ne bo vam uspelo, zakaj borili se boste v
vojni, v kateri nikoli ne boste zmagali. Moje Vsemogočne Oblasti se ni mogoče
dotakniti, vanjo posegati ali jo izpodbijati. Oporekajte Mojemu Boţjemu
Posredovanju, da rešim svet, pa boste občutili Moj Srd. Uničeni boste. Bojte se,
tisti, ki se zoperstavljate in preklinjate Mojega Sina. Vaš napuh in vaša nepokorščina
bosta vaš propad. Po starodavnih prerokih sem svaril pred posledicami preslišanja
Mojega Glasu.
Zdaj grem naprej, da dokončam začetek poslednjega napada na človeštvo. Dovolil
sem, da se odvije poslednja bitka. Hudobcu sem dal poslednjo priloţnost, da
okuţi tiste, ki jih vleče k njemu. To počnem zato, da bodo duše po Usmiljenju
Mojega Sina kljubovale zveri. To bodo storile zaradi svoje zvestobe Mojemu Sinu.
Tistim, ki ne poznajo Mene ali Mojega Sina, bodo dane velike Milosti, tako da bodo
sprejeli odrešenje. Vse odrešenje se zgodi po Moči Mojega Usmiljenja. Samo
trmasta zakrknjena srca bodo ostala zvesta zveri. Vse ostale bom pritegnil k Sebi.
Zagotovil bom, da bodo vsaki duši dane vse moţnosti, da se bodo lahko odkupile,
pred Mojim Sinom, pred poslednjim dnem.
To Poslednje Poslanstvo je bilo ustvarjeno v Nebesih od začetka. Vsi angeli in
svetniki sloţno sodelujejo, da privedejo vse Moje otroke nazaj k Meni,
njihovemu ljubljenemu Očetu. Zdaj poteka poslednje potovanje. Vsi, ki hodite
skupaj z Mojim Sinom, Mu v tem času ostanite blizu. Ne boste mogli vzdrţati te
mučne poti, če ne boste poslušali, kaj vam On govori. Ne premislite si zaradi tistih, ki
bodo delali noč in dan, da bi vas prisilili, da obrnete hrbet. Če boste dovolili, da se to
zgodi, se boste zelo teţko zopet zbrali.
Nič niste brez Mojega Sina. Nič niste brez Mene. Nikoli ne boste našli Resnice,
dokler vsega ne prepustite in ji sledite.
Poskusite preprečiti, da bi Jaz, vaš Stvarnik, svetu dal Resnico, in vas bom pokončal,
za vaš jok pa ne bo tolaţbe. Napuhnjene in ošabne, ki so prepričani, da vedo več kot
Jaz, bom vrgel v pustinjo. Ne bo vam uspelo, kadar kljubujete Moji Besedi in zanikate
Mojo Navzočnost, ko vas poskušam rešiti.
Nehvaleţni človek, le malo časa ti je še ostalo. Če poslušaš Mene, lahko prideš k
Meni, a to lahko storiš le tedaj, ko se priplaziš z obrazom na tleh in v poniţnosti
padeš pred Mojega Sina.
Moje Poslanstvo je doseglo zelo nevarno fazo, saj bodo tisti, ki so Moji
sovraţniki, storili vse, da ga raztrgajo. Morda se bo zdelo, da se je to zgodilo, toda
vedite, da imajo ti Moji sovraţniki zelo malo časa, in kmalu, ko bo Moje Potrpljenje
pošlo, jih ne bo več, zakaj nikoli ne bodo videli Mojega Obličja.
Vaš Oče
Bog Najvišji

Farizeji so mnoge prebičali in umorili, preden so končno kriţali
Mene
Ponedeljek, 26. avgust 2013
Moja draga ljubljena hči, preden sem bil kriţan, so si Moji sovraţniki o Meni izmislil
številne laţi, polne sovraštva. Farizeji so velikokrat organizirali sestanke, da bi
odločili, kaj ukreniti glede Mene. Niti en sam trenutek niso sprejeli, da sem bil poslan
od Boga, da rešim človeštvo. Kako so Me sovraţili. Kako so kričali in trpinčili tiste
Moje učence, ki so jih ujeli.
Farizeji so mnoge prebičali in umorili, preden so končno kriţali Mene. Njihovo
divjaštvo in hudobija sta bila v nasprotju z Boţjim Naukom in Najsvetejšo Biblijo. To
jih ni odvrnilo, saj so Me preganjali. Pridigali so Boţjo Besedo in nato kljubovali Boţji
Besedi – vse obenem. Ne le, da so Me obsodili, razglasili so tudi, da Bog nikoli ne bi
poslal Mesija te vrste. Zviška so gledali na poniţne in uboge ljudi ter tiste, ki so jih
imeli za nepoučene v teologiji. Njihovo sovraštvo do Mene je prestrašilo mnoge
uboge duše, ki so obiskovali shodnice. Tisti, ki so spraševali, zakaj so Me farizeji
obsodili, so bili obsojeni še sami, ker so si drznili dvomiti o njihovih razlogih za
zavračanje Mene.
Ko sem hodil po Zemlji, je bilo veliko laţnih prerokov, ki so pridigali, a Mene so imeli
za norega in za tistega, ki ga ne gre trpeti. Mnogi od teh laţnih prerokov so navajali iz
Knjige Stvarjenja in izrekali nesmiselne trditve, ki so bile ţaljive za Boga, pa so jih
tolerirali in jim namenjali malo pozornosti.
Čeprav so bili priča čudeţem, ki sem jih storil, še vedno niso odprli svojih oči za
Resnico, kajti niso hoteli videti. Tedanji duhovniki so imeli številne javne govore,
ki so Me obsodili kot Satanovega sina in tistim, ki so jih videli, da se druţijo z
Menoj, grozili, da bodo izobčeni iz shodnic. Zavrgli so Me, ker niso mogli sprejeti
Mojega skromnega porekla in ker nisem bil izobraţen v skladu z njihovimi visokimi
pričakovanji. Zato so sklepali, da Jaz nikakor ne bi mogel biti Mesija. Verjeli so, da bo
Mesija prišel iz njihovih vrst. In tako so prezirali vse v zvezi z Menoj. Počutili so se
ogroţeni od Mojih Besed, ki so se jih kljub njihovi zavrnitvi Mene, dotaknile na
način, ki ga niso razumeli.
Niso bili pripravljeni na Moj Prvi Prihod. Danes pa nikakor niso pripravljeni na
Moj Drugi Prihod. Vsakogar, ki si drzne reči, da je prerok, poslan, da posvari Boţje
otroke na Drugi Prihod, bodo tolerirali, brţ ko ne bodo razodevali Resnice. Kadar pa
se razodene resnični prerok in govori Boţjo Besedo, bo on ali ona osovraţen
oz. osovraţena in javno obsojen oz. obsojena.
Kadar vidite odkrito obsodbo, utemeljeno na nepoznavanju Obljub, danih od Mene,
da ponovno pridem, in ko je sovraštvo tako strupeno, da tisti, ki ga izraţajo
prelamljajo Boţjo Besedo, boste spoznali, da Sem Jaz Tisti, ki Ga sovraţijo. Samo
Jaz lahko med grešniki pritegnem tolikšno sovraštvo. Edino Moj Glas izzove takšno
nasprotovanje.

Če bi Jaz hodil po Zemlji danes, bi Me ponovno kriţali. Tisti, ki pravijo, da Me
ljubijo in vodijo Moje učence v Krščanski Cerkvi, bi ţal bili prvi, ki bi zabili prvi
ţebelj v Moje Telo.
Zapomnite si, nihče med vami ni vreden, da sebi daje prednost pred Menoj. Nihče
med vami nima oblasti, da javno obsoja Mojo Besedo, ko Me pa ne poznate. Vi, ki
Me obsojate, ko poskušam izpolniti Poslednjo Zavezo Mojega Očeta, ste brez sramu.
Vaš napuh se Mi gnusi. V Mojih Očeh ste obsodili svoje duše. Ničesar se niste
naučili o Meni. Ne verujete v Sveto Pismo, ker zanikate, da se bo zgodil Moj
Drugi Prihod.
Na poslednji dan se bo od vas zahtevalo, da preštejete duše, ki ste Mi jih izgubili.
Tisti dan, ko boste kriče rotili Moje Usmiljene, Me ne boste mogli gledati v Oči.
Vaš Jezus

Za vsako zlo dejanje vojne in terorja jih bo Bog vrgel ven ter jih
udaril, da bodo mrtvi kot kamen
Torek, 27. avgust 2013
Moja draga ljubljena hči, svet je na tem, da bo pretrpel strašne vojne in sovraštvo
se bo širilo ter okuţilo mnoge narode. Nemiri in delitve bodo prisotni v večini drţav
in tedaj bodo ljudje spoznali, da so se časi neverjetno spremenili.
Čutiti bo globoko vznemirjujočo tesnobo in ljudje bodo steţka ugotavljali,
komu zaupati. Tako Satan okuţuje Boţje otroke, ko jih hujska enega proti
drugemu. Samo tisti, ki verujejo v Resničnega Boga, bodo našli uteho, kajti vedeli
bodo, da jih bosta njihova vera in ljubezen do Mene ohranila močne.
Goreče morate moliti, tako da bo prevara, ki je nastopila in je vzrok številnih
vojn, razkrinkana, kakršna v resnici je – poskus ustvarjanja globoke razklanosti
in sovraštva, da bi dosegli nadzor. Moj Oče bo kaznoval zatiralce, ko bodo
nedolţnim prizadejali razdejanje in bolečino. Ubijejo in pohabijo lahko mnoge, toda
Moj Oče jih bo pokončal zaradi njihove hudobije.
Tisti, ki so prepričani, da lahko ustvarjajo vojne in preslepijo svet, ne bodo imeli veliko
časa za hvalisanje s svojim zlobnim početjem. Njihova usoda je zapečatena.
Posredovanje Boţje Roke bo videti povsod po svetu. Za vsako zlo dejanje vojne in
terorja jih bo Bog vrgel ven ter jih udaril, da bodo mrtvi kot kamen.
Vojna, ki je delo človeških rok, uničuje ţivljenje na telesu. Kazen Mojega Očeta
pa prepreči, da bi bilo ţivljenju na duši podarjen Dar odrešenja.
Vaš Jezus

Mati Odrešenja: Na poslednji dan, ko bo napočila zora, se bo po
vsem svetu slišalo glasno donenje trobente
Sreda, 28. avgust 2013
Moji otroci, naj vas objamem, medtem ko še naprej trpite ţalitve zoper Mojega Sina,
ki ste jim priča.
Ko prisluhnete tem Svetim Sporočilom in se jih naučite razumeti, si boste mnogi z
velikim pogumom utirali pot naprej, da bi posvarili svet glede prihajajočih časov, tako
da bo Bog lahko pripravil Svoje otroke na Novi Raj.
Kar morate razumeti, je, da boste osovraţeni zaradi vašega Dela za mojega
Sina. Mnogi vas ne bodo sprejemali in posledično boste trpeli bolečino ter
poniţanje. Za vsak korak, ki ga napravite, boste soočeni z oviro, ker hodite po
Stopinjah mojega Sina.
Za nikogar izmed vas to ne bo lahko, dokler se ne boste z mirno vdanostjo sprijaznili,
da gre to pričakovati. Celo tisti, ki hodijo za mojim Sinom, a ne bodo sprejeli teh
Sporočil, se bodo bojevali proti vam ter vas preganjali, v Njegovem Imenu. Ne vidijo,
da s tako sovraţnim obnašanjem ţalijo mojega Sina.
Sprijazniti se morate, da bodo tedaj, ko moj Sin razodeva Sebe, Njegove Besede
napadene in bodo povzročile velik razkol. Ko boste razumeli, zakaj se soočate s
takšnimi napadi in zakaj ste kaznovani, ker govorite svetu v Njegovem imenu,
bo to Delo za vas laţje.
Ţal se bo to preganjanje nadaljevalo do Dne Njegovega Drugega Prihoda. Prosim,
zavoljo Njega sprejmite te preizkušnje iz ljubezni do Njega, in Bogu boste dajali
veliko slavo zaradi tega trpljenja. Noben del tega trpljenja ni izgubljen, kajti če je
sprejeto z ljubeznijo do Jezusa, premaguje hudobca, saj slabi njegov načrt za
uničenje človeštva.
Odpustite tistim ubogim dušam, ki se borijo proti temu Poslanstvu. Ne menite se za
krutost, ki jo morate prenašati v Imenu mojega Sina. Verjemite, da ste pri Bogu
deleţni zelo velike naklonjenosti, kadar vas sovraţijo zaradi vaše ljubezni do mojega
Sina.
Odpustite tistim svetim sluţabnikom, ki vam preprečujejo, da bi govorili o Knjigi
Resnice. Ne razumejo pomembnosti Boţjega Načrta za pripravo človeštva na Novi
Začetek, kajti tudi oni sami niso pripravljeni. Mnogi med njimi delajo to, kar delajo,
zaradi svoje ljubezni do mojega Sina. Nič hudega nočejo. Preprosto ne vidijo, ker ne
morejo videti.
Molite, molite, molite, da bo meni, vaši Materi, dana Moč, da vam bom pomagala
vzdrţati to potovanje, ne da bi obupali, dokler ne bo blizu poslednji dan. Tisti Dan, ko
bo napočila zora, se bo po vsem svetu slišalo glasno donenje trobente. Zvenelo bo
natanko tako, kot bi pričakovali, sledilo pa mu bo petje angelskega zbora.

To se bo slišalo v prav vsaki drţavi, mestu, kraju, vasi – vsepovsod. Nato boš ti, moj
otrok, kot sedmi angel razglasila, da je prišel moj Sin. Nebo se bo pozlatilo in
kmalu zatem bo vsak moški, ţenska in otrok – vsak grešnik –videl Čudeţ. Moj
Sin Se bo razodel na oblakih, prav tako, kot je odšel. Nato se bo iz Nebes
spustil Novi Jeruzalem – Novi Začetek, za vse tiste, ki so sprejeli Boţje Usmiljenje.
Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja

Moliti morate za njihove duše, saj so jih prodali
Četrtek, 29. avgust 2013
Moja draga ljubljena hči, tisti, ki marljivo molite Moje Kriţarske Molitve, vedite, da
svetu prinašam olajšanje od hudičevih zank.
Stara kača pada, se opoteka in izgublja veliko moči, kadar si prizadevate, da
vsak dan molite Moje Kriţarske Molitve. In čeprav se časi velikih preizkušenj
nadaljujejo, bodo vaše molitve povzročile številne neuspehe v načrtih, ki so jih
skovale prostozidarske sile v svetu in katerih namen je ustvarjati razdejanje, da
bi nadzorovali šibke ter ranljive. Ţe samo ena Kriţarska Molitev, ki jo molite iz
srca, Mi zadošča, da uničim moč ošabnih političnih voditeljev, ki nimajo vesti.
Egoizem je prekletstvo in breme za sposobnost človeštva, da bi ţivelo v harmoniji in
miru. Obsedenost z osebnimi ambicijami ne prinaša nič drugega kot delitve, saj si
človek prizadeva gospodovati nad tistimi, za katere čuti, da si jih mora podrediti, da bi
veliko pridobil.
Tisti med vami, ki slepo sledite ukazom onih na poloţajih moči, ki vas usmerjajo k
počenjanju dejanj, za katera veste, da so gnusna v Očeh Boga, boste v enaki meri
spoznani za krive kot tisti, ki vas napeljujejo, da bi izvrševali takšno hudobijo. Moški
in ţenske, katerih oblast nad drugimi je bila doseţena z nepoštenimi in ostalimi
sredstvi, se bodo morali zelo potruditi, če ţelijo uţivati Moje Veličastno Kraljestvo.
Posekal bom samoljubneţe in prevzetne med vami. Vrgel vas bom na tla, dokler ne
boste postali tako poniţni kot tisti, ki jih teptate.
Zakrknjenim in trmoglavim dušam, ki jim ni mar za potrebe kogar koli, razen samih
sebe, bom izrezal srca. Naučile se bodo, da ne bodo imele srca, če ne morejo ljubiti.
Namesto ljubezni iščejo samo idolizacijo. Te uboge duše, ki so bile pred vami na vse
načine povzdignjene v svetu, so ţrtve Satana. Namesto, da ploskate njihovi
bahavosti in pristajate na njihovo nenasitno potrebo po javnem oboţevanju,
morate moliti za njihove duše, saj so jih mnogi prodali.

Številne duše na poloţajih, od koder imajo vpliv nad drugimi, vključno s tistimi v
politiki, svetu glasbe, v medijih, industriji zabave ter tistimi v svetu visokih financ,
morate nositi v svojih srcih, saj so mnoge postale suţnje samih sebe in svojih potreb,
ki sluţijo zgolj njihovim lastnim poţelenjem in ţeljam. Kvarijo nedolţne, ki posnemajo
njih ter njihove ţivljenjske sloge, ki so jih ločili od Boga.
Jaz, Jezus, obsojam svet laţnih malikov, ki ga ustvarjajo tisti, ki ne ţelijo nič drugega
kot moč, bogastvo ter sposobnost vplivanja na druge.
Človekovo ponašanje s svojo lastno sposobnostjo je povzročilo širjenje ateizma.
Povzročilo ga je prepričanje človeka, da ima umrljivi človek zaradi Daru človeške
inteligence vse odgovore na resnični smisel vašega ţivljenja na Zemlji.
Mlade duše so bile Zame izgubljene, ker malikujejo laţne malike v obliki posvetnih
dobrin, mode, glasbe ter sveta zabave. Ne gre za to, da ne smejo uţivati ţivljenja –
kajti to Me razveseljuje – pač pa Me ţalosti, da jim manjka ljubezni do mene in do
svojih lastnih teles. Rojeni so bili kot čisti in popolni. Njihova telesa so Dar iz Nebes.
Onečaščajo svoja telesa in ne sramujejo se počenjanja opolzkih dejanj, da bi k sebi
pritegnili nedolţne duše. Mnogi od teh, ki imajo takšno moč, so prodali svoje
duše za svoje diabolično navdihnjene darove. Edini razlog, da so jim bili dani ti
darovi, je bil razveseljevati svet, torej kot talent, ki jim ga je dal Bog. Toda
Satan je skušal mnoge ter jim v zameno za njihove duše obljubil slavno in
sijajno ţivljenje v bogastvu, oboţevanju, slavi in uţitku. Ko pa so prejeli te
darove, so jih uporabili, da so okuţili druge duše. In to se nadaljuje, dokler
milijoni drugih duš ne postanejo suţnje Satanu. Veliko duš, ki sledi laţnim
idolom, je pritegnjenih v zasvojenost z drogami. Nimajo nobenega sramu, nobene
skromnosti, niti resnične ljubezni drug za drugega, kajti vsak si prizadeva tekmovati
za največjo pozornost.
Toliko časa zapravijo v bitki za lastno slavo, ki jo povzroča obsedena ljubezen do
samih sebe, da Bog ne igra prav nobene vloge v njihovem ţivljenju. Mnogi med
njimi odkrito zavračajo Boga s skrunjenjem Svetega Razpela – tako malo
sramu imajo. Vedite, da bi trpeli strahotno usodo, če Jaz ne bi posegel. To je le ena
skupina izgubljenih duš, ki jih bom Jaz zbral ter jim priskrbel Dar odrešenja zaradi
vaših molitev, Moji ljubljeni verni. Po tej posebni molitvi jih bom sprejel v Svoje
Zavetje.
Kriţarska Molitev (117) Za tiste, ki so prodali svoje duše
Predragi Jezus, posvetim Ti duše (naštejte jih tukaj) in vse tiste, ki so svoje duše
prodali za ceno slave.
Osvobodi jih njihove okuženosti. Odvrni jih od grožnje Iluminatov, ki jih požirajo.
Podeli jim pogum, da bodo brez strahu zapustili to grešno suženjstvo. Vzemi jih v
Svoje Roke Usmiljenja in jih neguj, da se vrnejo v Stanje Milosti, tako da bodo
sposobni stati pred Teboj.

Po Svojem Božanstvu mi pomagaj preko te molitve za Satanove posvojene duše, da
jih iztrgam iz prostozidarstva. Osvobodi jih iz okovov, s katerimi so zvezani in ki imajo
za posledico strahotno mučenje v prostorih Pekla.
Po trpljenju izvoljenih duš, po mojih molitvah in po Svojem Usmiljenju jim pomagaj,
da bodo v prvih bojnih vrstah, pripravljeni vstopiti skozi Vrata Nove Dobe Miru –
Novega Raja. Rotim Te, da jih osvobodiš iz ujetništva. Amen.
Vaš Jezus

Vsepovsod bo veliko veselje. To bo trajalo 100 dni
Petek, 30. avgust 2013, ob 20:24
Moja draga ljubljena hči, prosim, zagotovi, da vsak narod sliši Moje Prerokbe, tako da
se lahko pripravijo na čudovito, prenovljeno Zemljo – Novi Raj. Vsak Boţji otrok je
upravičen do svoje dediščine, in tako morajo pričeti misliti na ta Veliki Dan, kot če bi
se pripravljali na veliko svatbo.
Jaz Kličem Jude, Muslimane in Kristjane, kot tudi vsako drugo vero, da Mi
prisluhnete zdaj. Niti eden med vami ne bo neprizadet od hudobije antikrista.
Toda če se pripravite zdaj, boste postali nedovzetni za trpljenje, ki ga bo on
zadal svetu, s tem da boste sprejeli Pečat Ţivega Boga in ga hranili v svojih
domovih.
Ko se vam oznani Boţja Beseda, Resnična Beseda, se morate ustaviti in poslušati,
kajti vodila vas bo do Vrat Novega Neba in Nove Zemlje. Ta Novi Raj čaka in bo
postal dom milijardam duš, vključno s tistimi, ki čakajo v stanju Vic ter v Nebesih. Jaz
bom zdruţil vse tiste, katerih srca so odprta za Boţji Ukaz, ki bodo čutili Ljubezen
Mojega Usmiljenja.
Prosim, ne bojte se tega Dne, saj vam bo prinesel veliko srečo, mir in radost. Moje
Kraljestvo vas bo osupnilo zaradi svoje izjemne lepote. Mnogi med vami se bojite
Mojih Sporočil, ker mislite, da Drugi Prihod pomeni smrt – konec. Toda to bi bila
napačna predpostavka.
Tisti, ki pridete k Meni rade volje, brez kakršnih koli pogojev, s poniţnostjo in z
ljubeznijo, ne boste izkusili bolečine telesne smrti. Namesto tega se boste, kot bi
trenil z očesom, znašli v svojih novih ţivljenjskih razmerah. To vas bo sprva pretreslo
in naglo se boste ozrli okoli sebe, da bi našli svoje ljubljene. Jaz bom rešil toliko duš,
da boste s svojimi druţinami, vključno s tistimi, ki jih ljubite, ki so ţe z Menoj v
Nebesih, in tistimi, ki jih bom Jaz rešil iz ognja Vic.
Vsepovsod bo veliko veselje. To bo trajalo 100 dni. Moj Novi Raj bo imela samo
eno religijo, Novi Jeruzalem, kjer bom Jaz čaščen vsak dan. Vse bo zedinjeno s
Sveto Voljo Mojega Očeta. Dvanajst narodov bo, a samo en jezik, kajti Jaz ne
bom dopustil delitev.

Jaz bom imenoval voditelje v vsakem narodu in nobenega pomanjkanja hrane, vode,
domov ali ţivljenja ne bo. Tam ne bo nobene smrti, ker bom Jaz dal Večno Ţivljenje
vsem, ki vstopijo. Vsi narodi bodo delali skupaj, da bi širili Boţjo Besedo, sreča, ki jo
je na Zemlji danes nemogoče doseči, pa bo eden največjih Darov, ki vam jih bom Jaz
izročil. Zelo boste ljubljeni in ljubili Me boste, prav kakor Jaz ljubim vas.

Mnogi med vami boste srečali rodove svojih druţin, ki gredo stoletja nazaj.
Generacije se bodo nadaljevali, in tako boste videli, kako se bodo vaši sinovi in hčere
poročali ter rojevali popolne Boţje otroke – vsak bo blagoslovljen z velikimi Milostmi.
Imenovan bo Vodja Moje Cerkve, in njegovo ime je Peter, kajti obljubil Sem, da
bo on oblikoval Mojo Cerkev na Zemlji. In tako bo on v Novem Raju vodil Mojo
Cerkev.
Oh, ko bi vam Jaz le lahko pokazal, kaj je pred vami, bi jokali solze sreče ter si
izbojevali svojo pot do Vrat. Zato prosim, vi vsi, ne menite se za poskuse, da bi vas
ustavili v vašem iskanju Večnega Ţivljenja. Ne menite se za tiste, ki vam pravijo, da
Jaz ne Obstajam. Ne verjemite tistim, ki uporabljajo Mojo Sveto Besedo, da bi vas
prepričali, da Jaz zdaj ne govorim z vami po teh Sporočilih.
Boriti se morate, da bi bila vsem vam dana ta veličastna dediščina, kajti noben človek
nima pravice odrekati drugemu te sijajne dediščine, ki pripada čisto vsakemu, ne
glede na to, kako počrnele so morda njihove duše. Jaz vam dajem orodja, da Mi
privedete duše vsepovsod, tako da lahko skupaj uničimo Satanovo delo in se hitro
preselimo v Novi Svet.
Moj mir naj bo z vami.
Vaš Jezus

Številni med vami, ki pravite, da Mi sluţite, niste primerni, da bi
vstali in se razglašali za Boţje sluţabnike
Sobota, 31. avgust 2013
Moja draga ljubljena hči, pred časom sem vam vsem dejal, da posejte semena,
tako da boste lahko nahranili sebe in svoje druţine med preganjanjem. To
počnem z razlogom. Posejati morate, pa četudi le nekaj semen – čistih semen,
v katera ni poseglo človeško vmešavanje. Jaz bom nato pomnoţil sad, ki ga
bodo obrodila, in vsi bodo imeli dovolj hrane, ko bo svet trpel veliko lakoto.
Tisti dnevi niso daleč, nastopili pa bodo iz več razlogov.
Poljščine bodo kontaminirane zaradi posegov pohlepnih kmetovalcev. Pridelek, ki ga
bodo obrodile, ne bo ustrezen za vašo prehrano. Dalje, vojna bo pomenila, da bo le
malo ljudi lahko obdelovalo zemljo. Potem bo tu ogenj, ki se bo razlil prek štirih
koncev sveta, in vse bo postalo nerodovitno. Te strašne preizkušnje bo
povzročilo širjenje zla, toda številni ljudje bodo preţiveli, če bodo zaupali Vame. Zdaj

se morate pripravljati, kot če bi se bliţala vojna in kot bi se pripravljali takrat, ko je
hrana racionirana. Imejte obilo vode, kajti vse, kar shranite, bom Jaz pomnoţil.
Prosim, ne mislite, da od vas zahtevam, da zapustite svoje domove, saj to ni
potrebno. Vse, kar je potrebno, je malo priprave, pri čemer drug drugemu nudite
pomoč. Moja Predragocena Kri bo prekrila vse tiste, ki verujejo v Moje Opozorilo
človeštvu, zakaj čas, ko se bo odprl Tretji Pečat, bo sledil času vojne.
Toliki se ne bodo menili za Boţjo Besedo, ki jo vsebuje Knjiga Razodetja. Toliko
voditeljev in svetih sluţabnikov v Mojih cerkvah se ne odzove Moji prerokinji, natanko
tako, kot so ravnali pred potopom.
Zdaj se obračam k Svojim svetim sluţabnikom. V koga verujete? Vame, vašega
Jezusa, ali v dolgovezenja tistih, ki trdijo, da so izvedenci v teologiji, a ne
poznajo Resnice? Predramite se. Pečati so se odprli. Vaša dolţnost je, da Mi
pomagate rešiti duše, toda niste ostali pozorni na glas Mojega Klica. Rekel sem
vam, da bom prišel kot tat ponoči. Ko bo prišel tisti dan, bo za duše, ki se niso
pripravile, prepozno.
Čas, ko bodo trobente zadonele svoje sodbe, bo prišel hitro, čim bodo razkriti Pečati.
Kaj tedaj? Ali se boste zdramili in Mi sledili na tisti stopnji ali pa Mi boste izgubili še
več duš, medtem ko oklevate? Medtem ko čakate, da bodo drugi prevzeli vodstvo?
Spomniti vas moram, da je vaša vloga reševati duše. To delate z ţivljenjem, v
katerem Mi morate sluţiti, ne pa, da streţete napuhu in jazu tistih, ki poskušajo
izkriviti Moje Nauke. Številni med vami v Mojih cerkvah ne razumete pomena Mojega
Novega Raja in niste uspeli spomniti Boţjih otrok na Mojo Obljubo. Spomniti jih
morate na Resnico – na čas, pred poslednjim dnem.
Toliki med vami, čeprav ste prijazni, dobri, ljubeči in iskreno predani Moji Cerkvi na
Zemlji, pozabljate na Moj Drugi Prihod. Kaj mislite, da je to in kaj ste se naučili?
Koliko prerokov bi bilo potrebnih, da bi vas prepričali, da je ta čas ţe skoraj nad
vami?
Kdaj ste slišali, da Bog ne pošilja Svojih prerokov, da pomaga pripraviti Svoje otroke
na boj zoper hudobijo, ki okuţuje človeško dušo? In kaj vam daje pravico, da
domnevate, da Knjiga Razodetja vsebuje laţi? Zanikate veliko tega, kar
vsebuje, in o njej ne razpravljate. Zakaj? Mar ne veste, da to pomeni, da
zanikate Boţjo Besedo?
Preizkušate Moje Potrpljenje. Moj Srd je velik. Vaše trmoglavo odklanjanje
sprejetja Mojega Daru Posredovanja, da bi vas pripravil, Me ţali. S preganjanjem
tistih svetih sluţabnikov, ki Me prepoznajo po teh Sporočilih, drugim odrekate Dar
Odrešenja. Slepi ste in vaša nevednost glede Mojih Naukov in Boţje Besede, ki jo
vsebuje Sveta Knjiga Mojega Očeta – Biblija – je osupljiva. Pravite, da Mi sluţite,
toda ne poznate Me in zato ne vidite.
Kadar je vaša vera slabotna, Mi ne morete odpreti svojega srca. Če bi Mi odprli svoje
srce, bi Me lahko razločno slišali, zakaj napolnjeni bi bili s Svetim Duhom. Ţal številni
med vami, ki pravite, da Mi sluţite, niste primerni, da bi vstali in se razglašali za

Boţje sluţabnike. Zaradi vas Se sramujem in vi sramotite Moje Ime, kadar v Mojem
Imenu javno poniţujete svojo čredo. Kadar obsojate tiste, ki sledijo tem
Sporočilom, prelamljate vsa Boţja pravila, kajti ni vam bila dana oblast, da to
počnete. Vaša ljubezen do samih sebe izpodriva vašo ljubezen do Mene, Jezusa
Kristusa, in zato niste več primerni, da Mi sluţite. Preveč ste ošabni, da bi stali pred
Mojim Prestolom.
Vaš Odrešenik
Jezus Kristus

