
Mati Odrešenja: Prosim, da zdaj pričnete Devetdnevnico Odrešenja 

Nedelja, 1. december 2013, ob 16:12 

Moj otrok, jaz sem ţena, ogrnjena s soncem, in sonce je tisto, ki predstavlja Boţjo 
Svetlobo v svetu. Brez sonca ni Svetlobe. Brez Svetlobe ni Ţivljenja. Brez Boga je 
samo smrt. 

Moja vloga kot Matere Odrešenja, v kateri bom pomagala svojemu Sinu pri tem 
Njegovem poslednjem Poslanstvu, Njegovem poslednjem Načrtu za izpolnitev 
Zaveze Svojega Očeta, da prinese odrešenje vsaki duši, pomeni, da bom jaz naredila 
vse, kar je v moji moči, da Mu privedem duše, ki Si jih On tako ţeli. Jaz želim, da je 
znano, da sem bila določena ne le za Kraljico Nebes, ampak tudi za Kraljico 
nad dvanajstimi Izraelovimi rodovi. Dvanajst narodov bo vladalo v Novem 
Jeruzalemu. Dvanajst zvezd na moji kroni, ki jih je na mojo glavo postavil moj 
ljubljeni Sin, Jezus Kristus, med mojim Kronanjem, predstavlja to prerokbo. Vsaka od 
teh zvezd predstavlja dvanajst narodov, ki bodo nastali na Dan Sodbe. 

Vse duše, vključno s tistimi, ki bodo vstale od mrtvih, kakor tudi tiste, ki danes ţivijo 
na svetu in ki ostanejo v Boţji Luči, bodo prešle v Novo Nebo in Novo Zemljo. 
Zdruţile se bodo kot eno, v edinosti z mojim Sinom, ter bodo obujene v popolno telo 
in dušo, prav kakor je bilo, ko je moj Sin vstal od mrtvih. To stanje popolnosti je 
Največji Dar od Boga in dokazuje, kako usmiljen je On. To je zveličanje, ki ga je 
obljubil moj Sin, ko je prestajal Svoj Smrtni Boj na Kriţu. In zaradi Svoje velike 
Ljubezni do človeštva ţeli On rešiti prav vsako dušo, še posebej pa tiste, ki so Mu 
izgubljene. 

Zdaj vsem vam izročam poseben Dar, ki ga je blagoslovil moj Sin, tako da bo 
vsem dušam podeljena imuniteta pred peklenskim ognjem in jim bo naklonjeno 
odrešenje. Moj Sin želi, da je rešena vsaka duša, ne glede na to, kako velik je 
njen greh. Prosim, da zdaj pričnete Devetdnevnico Odrešenja. Začeti jo morate 
nemudoma in jo nadaljevati, kakor vam naročam, do konca časov. To Molitev 
morate moliti polnih sedem zaporednih dni v enem koledarskem mesecu, 
začenši ob ponedeljkih, v jutranjem času. Moliti jo morate trikrat v vsakem od 
sedmih dni, na enega teh dni pa se morate postiti. S postenjem se vam naroča, 
da čez dan zaužijete le en glavni obrok, nato pa samo kruh in vodo ob času 
drugih dveh obrokov. 

To je molitev, ki jo morate moliti v vsakem od teh sedmih dni. 

Križarska Molitev (130) Križarska Molitev Devetdnevnice Odrešenja: 

Moja ljubljena Mati Odrešenja, prosim, pridobi za vse duše Dar večnega odrešenja 
po Usmiljenju tvojega Sina, Jezusa Kristusa. 

Po tvoji priprošnji prosim, da boš molila za osvoboditev vseh duš izpod suženjstva 
Satanu. 



Prosim, prosi svojega Sina, da izkaže Usmiljenje ter odpuščanje tistim dušam, ki Ga 
zavračajo, Ga prizadenejo s svojo brezbrižnostjo in ki obožujejo lažno doktrino ter 
lažne bogove. 

Rotimo te, draga Mati, da prosiš za milosti, da se odpro srca tistih duš, ki najbolj 
potrebujejo tvojo pomoč. Amen. 

Moja obljuba, da svojemu Sinu, Jezusu Kristusu, pomagam v Njegovem Načrtu za 
človeštvo, je, da bom vse vas, ki razpoznavate mojo vlogo kot Srednice Vseh Milosti 
ter Soodrešenice, zbrala skupaj, tako da se bo lahko ves svet zdruţil kot eno v 
edinosti z Jezusom Kristusom, vašim Odrešenikom in Zveličarjem. 

Pojdite v miru. Jaz bom vedno prosila za vas, dragi otroci, in vedno se bom odzvala 
vašemu klicu k odrešenju človeštva v Očeh Boga. 

Vaša Mati 

Mati Odrešenja 

 

Jaz nikoli več ne bom hodil v mesu 

Torek, 3. december 2013, ob 19:45 

Moja draga ljubljena hči, vsi tisti, ki pravijo, da prihajajo v Mojem Imenu ter zatrjujejo, 
da pripravljajo pot Gospodu, bodo dosegli, da se jih bo slišalo na vseh koncih sveta – 
številni glasovi, mnogi preroki, mnogi laţnivci – vsi pa brez Boţjega Dovoljenja. 

Bodite še posebej pozorni, kadar slišite preroka, ki vam govori, da vas ima dolţnost 
pripraviti na Moj Drugi Prihod. Kadar slišite te reči in kadar vam pravijo, da Se 
bom pojavil v svetu tako v telesu kot duši, vedite, da to ni Resnica. Zopet 
ponavljam Svoje Svarilo svetu. Jaz nikoli več ne bom hodil v mesu. Prvič Sem 
prišel v mesu, ko pa ponovno pridem, bom prišel na natanko takšen način, 
kakor Sem odšel z Zemlje – v oblakih. 

Kmalu vam bodo pokazana velika dejanja, za katera se bo mislilo, da so velika dela v 
pripravi na Moj Drugi Prihod. Sovražniki Boga, ki bodo pravili, da so od Mene, 
bodo svetu predstavili več skrbno zaigranih čudežnih ozdravljenj. Številni bodo 
tako osupli, da bodo podlegli tej hudobni prevari. Tolika čudesa, velika dela – ki se jih 
bo vsa pripisovalo Boţji Roki – bodo celo skeptike prepričala, da so se zgodili 
boţanski čudeţi. Tiste lažne predstavnike, ki trdijo, da vodijo Moje ljudstvo, se 
bo zasipavalo z velikimi častmi. Kmalu bo svet odkrito razglasil, da so ti 
sleparji živi svetniki, in ne bo dolgo, preden bodo vpeljali antikrista. 

Vsa ta priprava se je načrtovala sedem let, hitrost, s katero se uvajajo tako radikalne 
spremembe, pa ni nikakršno naključje. Moj Drugi Prihod bo postal običajen predmet 
razprave. Vsem se bo naročalo, naj se pripravijo na ta Veliki Dogodek, toda zmote v 
Krščanskem nauku bodo številne. Samo tisti z odprtimi očmi, ki lahko vidijo Resnico, 
in tisti, ki se ne bojijo soočenja z Resnico, bodo spregledali te laţnivosti.  



In zanje bo to predstavljalo zelo teţko breme. Sredi vsega kričanja, pretirane hvale, s 
katero se bo zasipavalo tiste, ki so ukradli Sedeţe Modrosti, bo malo govora o Moji 
Sveti Besedi. Vse, o čemer se bo govorilo, bo pomembnost dobrih del. Niti ene same 
besede o delu, ki ga zahteva iskanje odrešenja, kakor uči Boţja Beseda. 

Ko bo sekularni svet naposled popustil in zdruţil moči z laţnimi sleparji, ki bodo 
prevzeli Boţji Tempelj, bo kmalu čas, da doţivite največjo gnusobo. To bo tedaj, ko 
bo narejen tempelj, namenjen temu, da postane sedeţ antikrista. Do takrat se bo 
tiste, ki bodo oboţevali antikrista, štelo v milijardah. Toda tistim, ki poznajo Resnico, 
ne bo treba dolgo čakati, zakaj gospostvo zveri bo zelo kratko. In nato se bo slišala 
trobenta. Tisti dan bodo ti sovraţniki Boga vrţeni v ognjeno jezero, natanko tako, kot 
je prerokovano. 

Zapomnite si prerokbe. Zgodile se bodo prav tako, kot so bile napovedane – tisti 
sleparji, ki pravijo, da prihajajo v Mojem Imenu, bodo ljubljeni, hvaljeni in malikovani. 
Tisti pa, ki prihajajo v Mojem Imenu, bodo prezirani in osovraţeni. Toda iz njihovih 
ust bo prihajal Ogenj Duha Resnice in po njihovem trpljenju bodo rešeni številni 
drugi, ki bi sicer ne bili. 

Vaš Jezus 

 

Gorje vsem vam, sleparji, kajti ne prihajate od Mene 

Sreda, 4. december 2013, ob 10:30 

Moja nadvse ljubljena hči, vedi, da vsaka Beseda, ki prihaja iz Mojih Ust, prihaja iz 
Ust Njega, Ki Me je poslal. Vsako opozorilo, ki je dano svetu po teh Sporočilih, 
prihaja od Njega, Ki je Vsemogočen. Jaz prihajam v Imenu Svojega Očeta in On Me 
pošilja, da pripravim pot za posvetitev Zemlje, pred velikim Dnevom Mojega Drugega 
Prihoda. 

Edino Moj Glas vam prinaša novice o tem, kaj je tisto, kar Moj Oče ţeli, da vedo 
Njegovi otroci. To so edina Sporočila, ki javno razglašajo Resnico o dveh 
nesvetih, ki bosta z veliko apostazijo pretrgala svet na dvoje. Nikjer drugje ne 
boste slišali Resnice v zvezi z Mojim Drugim Prihodom, kajti niti enemu med 
vami ni bila dana Oblast, da bi govorili vsemu svetu v imenu Tistega, Ki vas je 
ustvaril. 

Kakor vam resnična prerokinja konca časov razodeva Resnico, tako bo tudi slepar 
povzdignil svoj glas kakor jagnje, ki bo govorilo, kot da izreka Resnično Boţjo 
Besedo. Zatem bo med vami vstalo na stotine laţnih prerokov, ko se kralj Zemlje – 
hudobec – bori zoper posredovanje Nebes, in nikoli vam ne bodo povedali Resnice. 
Njihova videnja in njihove besede, ki izvirajo iz njihove lastne domišljije – in v 
številnih primerih od hudega duha – vam bodo razkrivali dobre stvari, ki jih hočete 
slišati. Mirili vas bodo, ko boste potrebovali pomirjanje, vendar pa vas bodo zavajali. 
Govorili bodo o miru, kjer ne bo nobenega miru – o Resnici, ko bo prisotna herezija – 
o obilni letini, ko bo lakota. Nikoli ne boste slišali Resnice, kajti ti laţnivci si ne bodo 
hoteli nakopati vaše jeze. 



Resnica vas pripravlja, da se spoprimete z resničnostjo težkih časov, 
napovedanih v Knjigi Mojega Očeta. Dana vam je, da vas naredi močne. Toda 
laţni preroki, ki se potikajo med vami, vas bodo begali in vam govorili, da so vse 
stvari dobre – ko so slabe, in svete, ko to niso. Ščitili bodo volkove, ki hočejo poţreti 
duše Boţjih otrok. Njihove besede ljubezni in njihovi navedki iz Svetega Pisma sluţijo 
le temu, da vas zavedejo. A kljub temu se boste mnogi raje oklenili laţi, kot da bi se 
soočili z Resnico. 

Gorje vsem vam, sleparji, kajti ne prihajate od Mene. Ko pridete k Meni in porečete: 
»Ampak, Jezus, vse, kar smo hoteli storiti, je bilo širiti Dobro Novico,« vas bom Jaz 
vrgel ven in boste izgnani. Izdali ste Me s tem, da ste lagali glede poslanstev, ki vam 
nikoli niso bila dana. Zanikate Me z nasprotovanjem Meni in kadar Mojo Besedo 
javno razglašate za laţ. 

Nikdar ne poskušajte ovirati Boţje Sluţbe, zakaj Nebesa se bodo odprla in vi boste 
prvi, ki boste pokončani z laţnim prerokom ter zverjo, na poslednji dan. Kazen bo 
doletela vse tiste, ki zatrjujejo, da prihajajo v Mojem Imenu in ki sluţijo le enemu 
namenu. To je, da posegajo v Boţjo Besedo in jo ovirajo. Ko se bliţa Bitka pri 
Armagedonu in ko Satanova vojska pripravlja to besnečo vojno zoper Boţje otroke, 
se morate umakniti takoj zdaj, kajti če se ne, vas bo doletel Boţji Srd in nobeno 
Usmiljenje ne bo izkazano ne vam ne tistim, ki goltajo laţi, te bruhajo iz vaših ust, da 
bi se upirali Resnici. 

Vaš Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

Mati Odrešenja: Moj Sin je umrl, da bi rešil vaše duše, ne pa, da bi 
vas osvobodil tegob tega sveta 

Četrtek, 5. december 2013, ob 14:00 

Moj otrok, svet bo zdaj doživel prerokbe iz La Saletta, kajti zdaj bodo sovražniki 
Boga, oblečeni kot jagnjeta v ovčjih oblačilih, ošabno nastopili znotraj Cerkve 
mojega Sina na Zemlji in pričeli razglašati herezije, o katerih sem svarila svet. 
Ta čas je prišel. 

Kot je bilo napovedano, se je tema ţe spustila nad Cerkev, in ta načrt, da bi pogoltnili 
duše vernih, se bo nadaljeval, dokler ne bo Telo mojega Sina oskrunjeno skladno z 
antikristovim načrtom. Česar pa mnogi ljudje ne vedo, je to, da Boţji sovraţniki, vodi 
jih antikrist – ki se še bo razodel – verujejo v Boga. Ne samo, da verujejo v Boga, 
ampak bodo spletkarili proti Njegovim Načrtom, da pripravi svet na Drugi Prihod 
mojega Sina, Jezusa Kristusa, ker prezirajo vse, kar je povezano z Bogom. 

Za vsako Besedo, ki jo razodene moj Sin po teh Sporočilih, Mu bodo nasprotovali z 
oponašanjem tega, kar govori On. Če moj Sin pravi, pripravite se zdaj preko 
Zakramentov in molitve, bodo oni, Njegovi sovraţniki, dajali podobne izjave, ki pa 
bodo drugačne.  



Poziv k pomoči človeštvu – ubogim – preganjanim – bo njihov glavni poudarek, ne pa 
oznanjanje Besede. Ne bodo vas pozivali, da molite za svoje duše ali za odrešenje 
drugih duš. Ne, namesto tega bodo od vas zahtevali, da tem dušam pomagate s 
človekoljubnega vidika. 

Kadar od tistih, ki pravijo, da predstavljajo Cerkev mojega Sina, ne slišite poziva, da 
rešite svoje duše, takrat boste v svojih srcih vedeli, da je nekaj hudo narobe. 

Moj Sin je umrl, da bi rešil vaše duše, ne pa, da bi vas osvobodil tegob tega sveta, ki 
bodo vedno obstajale, dokler moj Sin ponovno ne prevzame Svojega Zakonitega 
Prestola, ki Mu ga je obljubil Bog Najvišji. Nikdar ne smete pozabiti Božje Besede. 
Vse, kar je zdaj pomembno, je, da rotite za odrešenje vseh duš – ne glede na to, 
ali so kralji ali berači. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

Jaz Sem predvsem Bog Velikega Usmiljenja 

Sobota, 7. december 2013 ob 14:25 

Moja draga ljubljena hči, Jaz hočem, da vsi, ki Me ljubite, veste, da vas zdaj 
kličem, da pridete k Meni kot majhni otroci in pokleknete pred Menoj. 

Odprite svoja srca in svoje celotno zaupanje stavite Vame. Nato Me po Moji 
Ljubezni do vseh vas prosite, da izkažem Usmiljenje tistim, ki Me bodo med 
Opozorilom zavrnili. Prosim, molite za te uboge duše, ki so tako oddaljene od 
Mene, saj jim bo med Razsvetljenjem Vesti skrajno mučno pokazati svoj obraz pred 
Mojimi vsevidnimi Očmi. 

Vsakokrat, ko pogledam na tiste ljudi, ki Me ne poznajo ali ne razumejo, kaj se bo 
zgodilo v svetu, saj je Moj Čas skoraj nad njimi, Sem skrušen od bolečine. Skoraj 
nemogoče bo pripraviti te duše, ker nikoli ne bodo odprle svojih ušes Resnični Boţji 
Besedi. In tako morate vi po svojih molitvah rotiti Usmiljenja zanje. Jaz jih bom zasul 
z Usmiljenjem, toda to bo dolgotrajna naloga. 

Jaz pozivam ves svet, naj danes sliši ta Klic. Moj Čas, Čas, da Se Bog naposled 
razodene svetu v največji manifestaciji od trenutka, ko je Moje Srce prenehalo biti, ko 
Sem umrl na Kriţu, je skoraj tukaj.  

Kadar tisti, ki veste za Mojo Obljubo, da ponovno pridem, stopite Predme, vas 
spodbujam, da, prosim, molite ne le za svoje lastne duše, ampak za duše prekletih. 
Zapomnite si, kaj vam zdaj govorim. Jaz hočem, da Me na tisti dan prosite: 

»Jezus, prosim Te Usmiljenja za vse tiste, ki Te zavračajo in ki najbolj 
potrebujejo Tvojo pomoč. Amen.« 



Kadar Me prosite, naj pomagam drugim, lahko Jaz v tistem trenutku izlijem zelo 
posebne Milosti na one, katerih usoda je ogroţena zaradi hudičeve prevare. 

Jaz Sem predvsem Bog Velikega Usmiljenja. Nikoli ne pozabite, kako veliko je Moje 
Usmiljenje, kajti vedno je upanje za tiste, ki so odpadli od Mene. Ni je stvari, ki je Jaz 
ne bi storil, da bi jih privedel v Svoj Ljubeči Objem. Pomagajte Mi jih rešiti. 

Vaš Jezus 

 

Jaz pripravljam svet na Svoj Drugi Prihod in številni Me bodo zaradi 
tega sovražili 

Ponedeljek, 9. december 2013 ob 16:15 

Moja draga ljubljena hči, nič Me bolj ne ţali kakor tisti, ki poznajo Moje Nauke, dane 
svetu po Knjigi Mojega Očeta, ki pa razlagajo Boţjo Besedo tako, da bi ustrezala 
njihovim lastnim poţelenjem. Tisti, ki skušajo ustrahovati druge in ki jih mučijo, 
uporabljajoč Mojo Sveto Besedo, zagrešijo hudo zmoto. Ne uporabljajo Daru 
ljubezni, da bi posredovali Resnico. Namesto tega se po njihovih žilah pretaka 
sovraštvo, ki ga povzroča greh napuha. Mar ne veste, da je Moja Beseda večna? 
Preprosta je, zato da vsi ljudje, vključno s tistimi, ki se rodijo z malo razuma, kakor 
tudi tisti brez kakršnega koli znanja o Meni, lahko razumejo, kaj jim Jaz govorim. 
Zakaj bi Jaz nekomu izročil en pomen Svoje Besede, nato pa drugega nekomu 
drugemu? 

Po Ukazu Svojega Očeta Jaz pripravljam svet na Svoj Drugi Prihod in številni Me 
bodo zaradi tega sovraţili. Tisti, ki se imate za elito, za maloštevilne izbrance in 
samooklicane preroke, niste  sposobni, da bi brisali Moje Noge, tako polni sovraštva 
ste. Spodbodeni od hudega duha in tako prevzetni ste slepi za Resnični Glas 
Svetega Duha. Sveti Duh se nikoli ne more spustiti na vaše zakrknjene, sovraštva 
polne duše, kajti vi ne zastopate Mene. Tisti, ki razumete Resnico, vsebovano v 
Najsvetejši Knjigi, Bibliji, vedite, da ne smete zlorabljati tega Velikega Daru 
vednosti. Nikoli ji ne smete ničesar odvzemati ali dodajati. Niti ne smete iz nje 
poskušati ustvariti kakršnih koli novih razlag ali pomenov. 

Jaz vas vse pripravljam zgolj zato, ker drugače večina od vas ne bi sprejela 
Mojega Božjega Usmiljenja. Če vas Jaz ne bi ustrezno pripravil, potem vi ne bi 
bili pripravljeni. Pa vendar Me kljub temu mnogi ţalite, četudi vam zdaj Jaz govorim. 
Kadar drugim delate zlo, boste hudo trpeli. Tisti, ki drugim delate hudo, nato pa 
pravite, da to delate v Mojem Imenu, vedite, da se Mi nikoli ne boste pridruţili v Raju. 
Kadar zavračate Boţjo Besedo, nikoli ne boste sprejeli Resnice. Tako trmasti ste, 
tako polni jaza in samopravičništva, da ne morete občutiti Resnične Ljubezni, ki lahko 
prihaja le od Mene, Jezusa Kristusa. Pojdite proč od Mene, Jaz vas ne poznam. Vi 
niste od Mene. 

Hudi duh bo številne prepričal, da bo Moja Pravičnost tako usmiljena, da bodo vsi 
pripuščeni v Moj Novi Raj. Kmalu bo revidirana vsaka Resnica, zabeležena v 
Evangelijih, in bo nato interpretirana v drugačni luči.  



Mnogi bodo zavedeni in številni se ne bodo potrudili, da bi pripravili svoje 
duše, vključno s tistimi, ki verujejo v Moj Drugi Prihod. Ta laţni občutek varnosti 
bo največja prevara, zasnovana, da bi človeka prikrajšala za njegovo naravno 
pravico do Boţjega Kraljestva. Kjer človek ne išče sprave za odpuščanje svojih 
grehov, tam ne more biti nobene odkupitve v Mojih Očeh. 

Moja Roka Pravice bo zamahnila nad človeškim rodom. Jaz bom ločil nehvaleţne 
duše – tiste, ki so se odločile malikovati svoje laţne bogove iz zlata in srebra ter 
posvetne in prevzetne voditelje – od krotkih in poniţnih. Jaz bom izkazal Usmiljenje 
vsem, ki Me rotijo, naj jih obvarujem, toda tisti glasni in nenasitni samooklicani 
preroki, ki Mi bodo odrekali duše, nikoli ne bodo poiskali Mojega Usmiljenja, zakaj 
njihov napuh bo sluţil le temu, da jih za večno loči od Mene. 

Vaš Jezus 

On, antikrist, bo govoril številne jezike, toda niti ena beseda 
latinščine ne bo prišla z njegovih ustnic 

Ponedeljek, 9. december 2013, ob 19:46 

Moja srčno ljubljena hči, Moj Čas je blizu. Bolj ko se bliţa Veliki Dan, več znamenj bo 
videti v svetu. 

Mož, ki ga bodo svetu predstavili kot »človeka miru«, se pripravlja, da Me bo 
oponašal na vse mogoče načine. On do potankosti pozna Sveto Pismo, zaradi 
svojega porekla pa bo Besede izgovarjal od zadaj naprej, tako da bo njihov 
pomen preobrnjen. Iz njegovih ust bodo bruhala bogokletja, herezije, laţi in 
oskrunitev Moje Besede. Na vsakogar bo napravil vtis s svojim poznavanjem vseh 
Svetih reči. Navajal bo izseke iz Mojih Naukov, ki jih bo strastno razglašal z vsakega 
sekularnega odra na svetu, dokler se ljudje ne bodo vzravnali in ga poslušali. 

Mnogi bodo govorili: »Kdo je ta človek, ki govori s takšno modrostjo? Kdo je on, ki se 
na svet obrača z ljubeznijo do mnoţic v svojem srcu? Ali je on Gospod Bog, Jezus 
Kristus?« se bodo spraševali, ko mu bodo pripisani številni čudeţi. In ko bo pristopal 
k oltarjem z ostalimi Mojimi sovraţniki, ki bodo oblečeni kot sveti Boţji sluţabniki, ga 
bosta povsem sprejemali obe ločini v svetu – resnični verniki ter pogani. 

On, antikrist, bo potvarjal Resnico in izrekel laž, da je on Jaz ter da prihaja, da 
bi vam prinesel odrešenje. Razglašena bo laž, da on prihaja v mesu. Nikoli ne bo 
namigoval na Jezusa Kristusa – Ki je prišel v mesu – z Njegovo smrtjo na Kriţu, ker 
je to nemogoče. Ne, dejstvo bo razglasil v obratni smeri. Dejal bo, da je v tem času 
končno prišel v mesu. Veliko jih bo verjelo, da je on Kristus. On, antikrist, bo govoril 
številne jezike, toda niti ena beseda latinščine ne bo prišla z njegovih ustnic. 

Zver bo malikovana, medtem ko bom Jaz, Resnični Odrešenik sveta, pozabljen, Moja 
Beseda pa poteptana. Nikoli ne smete verjeti laţem, ki jih bo izustila zver, ko bo 
prevzetno sedela v templju, postavljenem za njeno čaščenje. 

Vaš Jezus 



Ne morete posredovati Resnice, če vaš ego išče priljubljenost 

Torek, 10. december 2013, ob 23:00 

Moja srčno ljubljena hči, kako Me boli, ko vidim, da toliko ljudi verjame lažni 
ponižnosti, ta se skriva za humanizmom, ki ga tako zelo odobravajo tisti v Moji 
Cerkvi. 

Moja Vloga kot Odrešenika in Zveličarja človeškega rodu je bila zdaj 
pozabljena. Še naprej bo videti laţno poniţnost znotraj Moje Cerkve, vsi pa bodo 
ploskali tistim, ki se zavzemajo za potrebnost skrbi za materialno blagostanje onih, ki 
so v stiski. Vse to bo privedlo do laţne religije. 

Kdaj ste se vi, ki sebe imenujete Boţji sluţabniki, odločili zamenjati Resnično Boţjo 
Besedo z vašo lastno pomanjkljivo interpretacijo le-te? Kdaj ste se odločili 
nadomestiti Krščanstvo s humanizmom, kjer ni nobene omembe o Meni? Mar 
ne veste, da nič ne pride iz tistega, kar ne prihaja od Boga? Kako malo ste se naučili 
in kako nespametni ste, če mislite, da lahko vaša tako imenovana dobra dela – v 
osredotočanju na gmotno blagostanje – kdaj koli nadomestijo Resnico. 

Kadar zanemarjate svojo prvenstveno vlogo – najpomembnejši nauk reševanja duš 
Boţjih otrok – potem nikoli ne morete trditi, da ste Moji sluţabniki. Kako lahko vam je 
pozivati k reševanju ubogih, nesrečnih in ekonomsko prikrajšanih članov vaše 
druţbe. S tem, ko hodite po zgrešeni poti, na kateri iščete občudovanje sveta za 
svoja tako imenovana dobra dela, pa pozabljate najpomembnejšo vlogo, za katero 
ste bili poklicani. To je, da sluţite Meni, vašemu Jezusu. Ne gre za iskanje osebne 
priljubljenosti v Mojem Svetem Imenu. Kaj koristi komur koli, da ima gmotno 
udobje v življenju, če pa ne more rešiti svoje duše? Če preko javnih dejanj, 
zasnovanih, da vas naredijo priljubljene, iščete občudovanje od sekularnega sveta, 
potem ne nosite Mojega Kriţa. Če Me ne posnemate, potem ne morete govoriti v 
Mojem Imenu. Ne morete posredovati Resnice, če vaš ego išče priljubljenost. 

Kadar pozabljate Ţrtev, ki Sem jo storil, da bi rešil vaše duše, tedaj Mi ne morete 
sluţiti. Kadar duhovnik pozabi na razlog, zakaj je postal Moj služabnik, je njegov 
padec v nemilost desetkratnik padca običajne duše. Kajti kadar se Mi oddalji, za 
seboj potegne duše, na katere vpliva in ki zaupajo njegovi presoji. Poslušajte zdaj, 
Moji služabniki, ta Moj Klic k rešitvi duš vseh onih, čez katere ste bili 
postavljeni z Zakramentom Svetega Reda. Kadar ne uspete ponavljati, česar ste 
bili naučeni, ne učite Resnice. Kadar širite humanizem in spodbujate duše znotraj 
svoje škofije, naj delajo enako, zavračate Mene. Mene, Jezusa Kristusa, 
nadomeščate z ţeljo ne le spodbujati socialno pravičnost, marveč tudi iskati 
občudovanje za vaša dobra dela v očeh drugih. Njihovo občudovanje in vaša sla biti 
priljubljeni pomenita, da nič več ne sluţite Meni. Kadar Mi nič več ne sluţite, si 
dovolite pasti v zmoto, in kmalu Me sploh ne boste več priznavali na način, kot bi Me 
morali. 

Samo peščica, izvoljeni, Mi bodo služili vse do poslednjega Dne. Na tisti Dan 
bodo mnogi od onih, ki sebe imenujejo služabniki v Moji Cerkvi na Zemlji, jokali 
ter Me kriče rotili, naj jim izkažem Usmiljenje.  



Do tedaj Mi bodo izgubili na milijarde duš in mnoge od teh se bodo tako zelo 
zapletle v gnusobo, da jim ne bo uspelo dojeti resnice svoje usode, preden bo 
prepozno. 

Zbudite se, tisti, ki ste zaskrbljeni zaradi občutka opustošenja in zmede, ki vas obdaja 
kot Moje sluţabnike v tem času. Vedno ostanite trdno zakoreninjeni v 
Resnici. Zapomnite si svojo vlogo kot Moji sveti sluţabniki, in to je, da hranite Mojo 
Čredo z Resnico ter zagotovite, da prejema Hrano, potrebno za rešitev njenih duš. 

Vaša naloga je, da Mi privedete duše. 

Vaš Jezus 

 

Kajti kadar trpite na ta način, Mi prinašate duše, in tisti, ki Mi 
prinašajo duše, pripadajo Meni 

Sreda, 11. december 2013, ob 22:30 

Moja draga ljubljena hči, ko se pripravlja prevara znotraj Moje Cerkve na Zemlji, bodo 
laţna poniţnost in tako imenovana javna dejanja velike dobrodelnosti za potrebe 
ubogih zapeljali še veliko več duš. 

Tako teţko in tako naporno bo razločiti resnico, da si bodo mnogi dovolili, da jih bo 
potegnilo v novo doktrino, ki ne prihaja od Mene. Ko boste vi, Moji ljubljeni verni, 
pričeli opaţati, kako vas bodo ljudje javno grajali, vas po krivem kritizirali, se do vas 
vedli z neobičajno napadalnostjo in vas trpinčili, morate vedeti, da Satan dela vse, 
kar je v njegovi moči, da bi v vaših srcih vzbudil dvome glede tega Poslanstva. On in 
njegovi privrţenci se vsak trenutek borijo proti vsakomur izmed vas, ki ste bili 
blagoslovljeni z Darom Svetega Duha. Niti enega izmed vas, ki se borite, da Mi 
pomagate rešiti duše, ne bodo pustili pri miru. Soočali se boste s številnimi 
preprekami, tako da bi zapustili to Poslanstvo in zatajili Mojo Besedo. 
Vsakokrat, ko se to zgodi, vedite, da vas bom Jaz obdal s Svojo Zaščito, vi pa 
se boste zavedali Moje Navzočnosti v vas, kajti niste vi, proti katerim se borijo, 
marveč Jaz. 

Kadar ste prizadeti zaradi svoje ljubezni do Mene, je to, kar čutite, Moja 
Bolečina. Kadar točite solze žalosti, ker hodite za Menoj in ste nato posledično 
trpinčeni, so to Moje Solze, ki jih pretakate. Kadar vas zaničujejo in Me 
zasramujejo, smo Jaz in vse, kar je povezano z Menoj, tisto, kar žalijo – ne vi. In 
kadar zavržejo vašo ljubezen ter vam obrnejo hrbet, Sem Jaz ta, Ki Ga 
zapustijo. Takrat vedite, da je Moja Navzočnost najmočnejša, kadar trpite takšne 
teţke in strašno boleče preizkušnje. Kadar Sem Jaz navzoč na ta način, boste s 
popolno gotovostjo vedeli, da bo samo Moje Delo pritegnilo takšno trpljenje. Tedaj 
vedite, da vas Jaz nikoli ne bom zapustil, zakaj vaša ljubezen do Mene vam bo 
zaslužila najvišje plačilo v Mojem Kraljestvu. Kajti kadar trpite na ta način, Mi 
prinašate duše, in tisti, ki Mi prinašajo duše, pripadajo Meni v telesu, duši in duhu. Vi 
ste v Meni, z Menoj in Jaz ţivim v vas. 



Ljubim vas. 

Vaš Jezus 

 

Mati Odrešenja: Podelili jim bodo častne doktorate v ravnokar 
prenovljeni cerkvi lažnega preroka 

Sreda, 11. december 2013, ob 22:05 

Moj otrok, svet bodo zavedla številna dejanja, za katera se bo mislilo, da so dela 
velike dobrodelnosti. Dobrodelnost do drugih bodo razglasili za največjo in najbolj 
zaţeleno lastnost v Očeh Boga. 

Ko se bodo tisti, ki vodijo vlade, cerkve in drţavo, zdruţili, bodo dobili velik nadzor 
nad Boţjimi otroki. Nadzor nad revnejšimi in šibkejšimi v vaši druţbi lahko pomeni 
dve stvari. Ali se uporablja za dobro mero ali pa za napačen namen. 

Vse vas moram prositi, da na tej naporni poti k odrešenju ostanete z vso svojo 
pozornostjo osredotočeni na ţeljo mojega Sina. Mnogi od zvestih Boţjih sluţabnikov, 
čeprav dobronamerni, bodo preslabotni, da bi ostali na poti k odrešenju. Sovraţniki 
Boga bodo nad njimi izvajali tako močan pritisk, naj se odpovedo mojemu Sinu, da 
bodo odpadli od Resnice. 

Lažni prerok bo uvedel močno ekumensko vero, in to bo zadovoljilo vsakega 
heretika. Večina onih v Cerkvi mojega Sina bo zapeljanih, toda skoraj ena 
polovica svetih služabnikov mojega Sina bo odklonila izrek poslednje prisege, 
ki bo lažno razglašena kot prisega Sveti Evharistiji. Sveta Evharistija in njena 
oskrunitev bosta v središču vsega nezadovoljstva in oporečništva. Ko pa bodo 
laţnemu preroku pripisani številni laţni čudeţi, bodo mnogi svetovni zvezdniki 
obkroţali laţnega preroka, iščoč naklonjenost na njegovem dvoru. Takrat bo on 
napravil častni seznam, in podelili jim bodo častne doktorate v ravnokar prenovljeni 
cerkvi laţnega preroka, ki pa bo zgolj lupina nekdanje. Vsi bodo sprejemali svoje 
nagrade za velika dela dobrote, za katera so bili odgovorni pod sleparjevim 
vodstvom. Vsak bo pel hvalnice drugemu, dokler ne bodo javno razglasili laţnega 
preroka za ţivega svetnika zaradi tako imenovanih čudeţev, ki da jih je, kakor bodo 
pravili, naredil kot Boţji sluţabnik. In tedaj bosta on ter antikrist nadzorovala velik 
del sveta, toda Rusija in Azija ne bosta vpleteni, kajti ta dva imperija se bosta 
vzdignila proti Novemu Babilonu, dokler Rim ne bo uničen. 

Vsi ti dogodki bodo nastopili in ko boste videli, kako uporabljajo cerkve kot kraje, kjer 
bodo ošabno razglašali svojo veličino, svoja dobra dela, takrat boste jasno videli, 
kako napuh narekuje njihove namere. Ko bo padel Rim, bo še več stisk, toda te bodo 
kratkotrajne. Nato bo čas zrel za vrnitev mojega Sina, Jezusa Kristusa. 

Ne smete prezreti teh prerokb. Ko enkrat stopite na stran nove laţne vere, ki bo 
kmalu razglašena, boste zavrgli mojega Sina, Jezusa Kristusa, in se boste oddaljili 
od Njegovega Usmiljenja. Nikoli se ne odpovejte svoji pravici do Večnega Ţivljenja v 
korist kogar koli, ki vas poskuša zavesti v herezijo. 



Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

Skozi vse Svoje otroštvo Sem vedel, Kdo Sem 

Četrtek, 12. december 2013, ob 23:15 

Moja srčno ljubljena hči, ko se bliža čas za Moj Rojstni Dan, želim, da vsi kristjani 
vsepovsod premišljujejo o razlogu za Moje Rojstvo. 

Moj Oče je Moje Rojstvo načrtoval iz Svojega Velikega Usmiljenja in Svoje 
izredne Ljubezni do Svojih otrok. Njegova največja ţrtev je bila, da je poslal 
Svojega edinega Sina, rojenega iz Njega, v nehvaleţni svet, poln grešnikov, ki Ga 
niso hoteli poznati pod Njegovimi Pogoji. Po prerokih je bilo izvršeno vsako 
Posredovanje, da bi poskusil spreobrniti njihova zakrknjena srca, da bi poiskala 
Njegovo Slavo. Toda oni so se obrnili proti Njemu in pobili preroke, ki so jih hranili s 
Hrano za njihove duše. 

S tem, ko je v svet poslal nedolţnega otroka, Svojega edinega Sina, Se je On kot 
poniţni sluţabnik človeškega mesa postavil pred tiste, ki naj bi sluţili svojemu 
Gospodarju. Gospodar je torej postal Služabnik v tem, kar je bila najvišja oblika 
Ponižnosti. Kljub temu pa je On tako ljubil Svoje otroke, da je bil pripravljen storiti 
kar koli, da bi jih pridobil nazaj izpod Satanove prevare in skušnjave. 

Skozi vse Svoje otroštvo Sem vedel, Kdo Sem in kaj se je od Mene pričakovalo. Bil 
sem tudi zelo prestrašen ter prevzet od vednosti, Kdo Sem in kaj se je od Mene 
pričakovalo. Ker sem bil človek, Sem trpel zaradi strahu. Zlahka Sem bil prizadet. 
Ljubil Sem vse, ki so prišli v stik z Menoj, in zaupal Sem vsem, ker Sem jih ljubil. 
Nisem vedel, da Me bodo umorili, ker Sem mislil, da je prišlo Moje Kraljestvo. Bile so 
določene stvari, ki Mi jih je Moj Oče zamolčal, On se ni sporazumeval z Menoj, kot bi 
vi mislili. Namesto tega Sem prejel navdihnjeno vednost, kadar je Moj Oče hotel, v 
nalogi, ki Mi je bila dodeljena, da bi vsem prinesel odrešenje. 

Izvršeno je bilo vsakovrstno Boţje Posredovanje, da bi pridobil duše onih, ki so 
mislili, da poznajo Postave Mojega Očeta, a so jih izkrivljali, da bi ustrezale njihovim 
lastnim poţelenjem ter egom. 

Veliko let sem živel s Svojo preljubo Materjo in z očetom, Sv. Jožefom, tako kot 
vsaka družina. Tako zelo Sem ju ljubil in bil Sem srečen. Bili smo si zelo blizu, 
Moja Mati pa je bila obdarjena s posebnimi Milostmi, ki so ji bile dane po Moči 
Svetega Duha. To je pomenilo, da je natanko vedela, kaj prinaša Moje Poslanstvo. 
Poznala je teţave, s katerimi Se bom moral soočiti. Zavrnitev. 
Zasmehovanje. Vendar pa tudi ona ni vedela, da bom Jaz umorjen. 

Po prvih dveh letih v Svojem Poslanstvu, ko Sem po dvajset ur na dan oznanjal 
Resnico, pa Sem spoznal, da je nasprotovanje naraslo.  



Vsi tisti, ki so slišali Mojo Besedo, so bili pozorni nanjo, tudi kadar niso mogli 
razumeti, kaj točno Sem jim poskušal dopovedati. Številnim, ki pa so verjeli, da je bilo 
to, kar sem jim Jaz povedal, Resnica, je bilo teţko hoditi za Menoj zaradi 
posmehovanja, s katerim so se soočali. Tako ali drugače, Moji sovražniki Me niso 
mogli prezreti. Bil Sem predmet mnogih razprav, številnih prepirov in mnogih 
trenj. 

O Meni so širili strašne laži, vključujoč Mojo Moralnost, Mojo Prištevnost in 
Moje Namene – pa kljub temu niso mogli prezreti tega, kar Sem storil, kar Sem 
rekel in kar Sem jim povedal glede Kraljestva Mojega Očeta. 

Izdali so Me tisti, ki so Me ljubili, a jim je manjkalo poguma, da bi hodili za 
Menoj. 

Po Milosti Mojega Očeta Sem vzdrţal vso to Bolečino, dokler Mi ni postalo jasno 
poslednje spoznanje. Takrat Sem vedel, da Me ne bodo sprejeli. Proti koncu Sem 
poznal Resnico, vendar pa Sem prav tako vedel, da ne morem odnehati. In tako je v 
največjem dejanju Poniţnosti Bog po Svojem Edinem Sinu postal Ţrtev ter s tem 
človeku dovolil, da Mu je prizadejal strašno trpljenje, bičanje in nasilno smrt. To Moje 
dozdevno strahopetno dejanje, kakor so ga videle Satanove oči, je pomenilo, da je 
on podvomil v to, da sem Jaz dejansko bil Sin človekov. In tako je bil on ukanjen. 
Satan torej ni mogel delovati proti temu Velikemu Dejanju Ponižnosti, ker ni 
bilo več koga skušati. Ko sem Jaz šel v Svojo smrt, voljna in molčeča ţrtev, poln 
ljubezni do človeštva, on, Satan, ni mogel tekmovati s tem dejanjem, ker ne poseduje 
nobene oblike poniţnosti. Tako Sem šel voljno in z gorečo ţeljo, da bi rešil duše ter 
svetu zapustil dediščino Večnega Ţivljenja. Vendar pa je Moje Kraljestvo v glavnem 
ostalo pod Satanovo domeno. Vseeno pa so duše poznale Resnico. 

Da torej zagotovim, da človeštvo razume Resnico, Jaz zdaj prihajam, da ponovno 
prevzamem Svoje Kraljestvo. S tem Sem izzval Satanov bes. Njegovi načrti, da bi 
prikril Resnico, so do potankosti izdelani in prefinjeni. Pretkano se je vtihotapil v Mojo 
Cerkev v tem svojem zadnjem poskusu, da bi Mi odrekel duše, po katere Sem prišel. 
Duše, ki imajo naravno pravico do Veličastnega Kraljestva, ki sem jim ga Jaz obljubil. 
Tokrat ne bo zmagal. Toda številne duše bodo zapeljane in bodo kot take 
opeharjene za Največji Dar, ki ga je človeštvu podaril Moj ljubljeni Oče. Vso 
večnost ţiveti ţivljenje v Boţji Slavi s popolnim telesom ter dušo je vaše. Za vse vas. 
Ne zapravite tega, tako da bi se pustili oslepiti za Resnično Boţjo Besedo. 

Vaš Jezus 

 

Zdaj vas pripravljam že tri leta. Vstanite in vzemite svoj križ ter 
hodite za Menoj 

Sobota, 14. december 2013, ob 15:17 

Moja draga ljubljena hči, danes so se pričele priprave na Moje Posredovanje 
Velikega Usmiljenja, da se srca ljudi spremenijo iz kamna v zlato.  
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Znamenja v vremenu bodo videli tisti, ki imajo oči, s katerimi lahko vidijo, in 
tisti, ki so pozorni na Mojo Obljubo, da bom vsakomur dal enake možnosti za 
odrešenje. 

Tisti, katerih vera je oslabela, bodo prenovljeni z Ognjem Svetega Duha. Tako močan 
bo Sveti Duh, ko bodo doţiveli Luč, Ţarke Mojega Usmiljenja, da bo Njegova 
silovitost mnoge zbila na tla. 

Tisti, ki Me prezirajo in ki jim njihovi grehi nič ne pomenijo, bodo še bolj umrli v duhu 
ter se v grozi odplazili proč od Mene. Nekateri ne bodo preţiveli Mojega 
Posredovanja, ker jih bo pretreslo onkraj njihove vzdrţljivosti. 

Jaz pripravljam vse izvoljene duše v tem času, tako da jim naročam, naj 
poiščejo Spoved in molijo za grehe drugih. Moj Čas je kmalu. Moje 
Posredovanje bo naglo in mogočno, od tistega dne dalje pa se bo svet razdelil 
na dvoje. Na tisti dan bo svet preiskan od vrha do dna in samo tisti, ki ostanejo v 
Moji milosti, bodo vzdrţali preizkušnje, ki jih bo videti vsepovsod. 

Zdaj vas pripravljam ţe tri leta. Vstanite in vzemite svoj kriţ ter hodite za Menoj. 
Bodite močni. Jaz vam bom dal pogum, ker ga boste potrebovali, ko se bo temačnost 
tistih duš, ki bodo zavrnile Moje Usmiljenje, spustila nad Zemljo ter se nato širila. 
Samo tisti, ki so blagoslovljeni s Svetim Duhom, bodo zagotavljali svetlobo, ki bo 
vodila vse tiste, ki hočejo vstopiti v moje Kraljestvo, tako da bodo lahko usmerjali 
svojo pot proti Večnemu Ţivljenju. 

Vaš Jezus 

 

Napuh je nevarna značajska lastnost, ker človeka prepriča, da je 
večji od Boga 

Nedelja, 15. december 2013, ob 16:45 

Moja srčno ljubljena hči, človeštvo ne ve za Boţje Zakone in za Boţjo Voljo Mojega 
Očeta. Človek je Božja stvaritev in mu kot takemu ni bil dan Dar Vednosti glede 
mnogih skrivnosti, ki so poznane samo angelom in svetnikom v Nebesih. 
Potemtakem nekdo ne more reči, da ve, zakaj Moj Oče dovoli, da se v svetu zgodijo 
določeni dogodki, medtem ko drugi zatrjuje, da je seznanjen z nastankom vesolja. 
Človek je zgolj Boţji sluţabnik, ker pa je Bog hotel človeka ustvariti po Svoji popolni 
Podobi, mu je On podelil številne darove in talente. On človeku nikoli ni dal 
Vednosti o Drevesu Življenja, in to je bilo z razlogom. Človek je zapravil svoj 
ugled v Boţjih Očeh, ko sta se Adam in Eva ločila od Njega zaradi greha napuha. 
Greh napuha se nadaljuje danes in je vzrok za velik del ločenosti od Boga. Napuh je 
nevarna značajska lastnost, ker človeka prepriča, da je večji od Boga. Napuh 
zapeljuje človeka, da ovira Boţje Zakone. To vključuje prepričanje, da ima človek 
pravico odločati, komu je dan Dar Ţivljenja in kdo ga ima pravico vzeti. 

Napuh prav tako prepriča človeka, da ve, kako je bilo vesolje ustvarjeno, ko pa je v 
resnici neveden glede takšnega čudeţa. Edino Bog ima Moč, da ustvari kar koli. 

http://www.thewarningsecondcoming.com/pride-is-a-dangerous-trait-because-it-convinces-man-that-he-is-greater-than-god/
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Samo Bog lahko odloča, koliko Bo človeku dovolil raziskati Svoje Stvarstvo ali 
posegati vanj. Kljub temu pa je človek prepričan, da pozna vse odgovore. Kadar 
človek verjame, da nadzoruje svojo lastno usodo ter usodo drugih, zapade v 
resno zmoto, kajti kadar posnema Luciferjev greh, bo zavržen. Kadar se človek 
noče odzvati svojemu Stvarniku, Njega ne bo več tam, da bi ga tolaţil na poslednji 
dan. 

Nikoli ne smete dopustiti napuhu, da bi vas prepričal, da poznate vse stvari 
tega sveta in onkraj njega, ker je to nemogoče. Namesto tega morate poslušati, 
sprejeti navodila, zapisana v Svetih Evangelijih, tako da lahko ţivite v miru in v skladu 
z Voljo Mojega Očeta. Kajti kadar se poniţate pred Njim, vam bo On pokazal veliko 
slavo, in potem boste na poslednji dan razumeli veliko skrivnost Njegovega 
Veličastnega Kraljestva. 

Vaš Jezus 

 

Po Zakramentu Krsta je moč zveri oslabljena  

Ponedeljek, 16. december 2013, ob 19:25 

Moja nadvse ljubljena hči, kadar si blizu Mojemu Srcu in kadar se Mi duše v 
celoti predajo, se zgodi vrsta stvari. 

Najprej bo izginil kakršen koli strah pred vmešavanjem ljudi v vaše življenje. Na 
njegovem mestu bosta mir ter zadovoljstvo, kar prihaja od Mene, kadar Jaz resnično 
bivam v vašem srcu in duši. Nobena mera preganjanja, krutosti ali kritiziranja ne 
more prodreti v vašo dušo, ker boste to bolečino izročili Meni. Zaradi tega morate 
vedno ostati mirni in tihi, kadar se soočate s takšnimi napadi. 

Naslednja Milost, ki vam bo dana, bo moč, da se boste uprli skušnjavi, da bi 
grešili. Ta skušnjava, ki jo hudič vsak dan postavlja pred vse duše, je zelo močna in 
zelo redki ljudje imajo dovolj močno voljo, da se izognejo padcu v greh. Toda kadar 
svojo voljo prepustite Moji, je Moja Volja tista, ki bo prebivala v vaši duši in ki bo nato 
premagala skušnjave, postavljene pred vas. 

Nikoli in nikdar ne podcenjujte tega, kako zelo velik nadzor ima Satan nad 
človeškim rodom. Ta moč je kot silen vihar, in kakor vas lahko močan, silovit sunek 
vetra zbije na tla, je zapeljevanje, tega vam predloţi hudobec, kakor sila, ki vas bo v 
nekaj trenutkih dvignila ter vas potisnila v greh, ki se mu poskušate izogniti. 

Človek se rodi z grehom. Po Zakramentu Krsta je moč zveri oslabljena. Potem pa, ko 
greste skozi številne preizkušnje in skušnjave ţivljenja, bo vsaka oseba zapeljana v 
greh vseh vrst. Samo tisti, ki trdo garajo, da bi se izognili grehu, bodo premagali 
srdito bitko, ki jo bo izvajal hudobec, da bi poţrl njihove duše. Reden stik z Menoj je 
pomemben. Vse, kar morate narediti, je, da se pogovarjate z Menoj s svojimi 
besedami. Redno Me prosite, naj vam odpustim grehe, ki se jih kesate. Redno 
prejemajte Zakramente.  

http://www.thewarningsecondcoming.com/through-the-sacrament-of-baptism-the-power-of-the-beast-is-weakened/


Nato pa, končno, zaupajte Vame, kajti kadar tako ravnate, imam Jaz Moč, da vas 
potegnem nazaj od roba greha. Kadar svojo voljo predate Meni, bo Moja Volja 
postala gonilna sila, ki vas bo varovala pred Satanom. 

S tem, ko se v celoti prepustite Meni, boste izpopolnili svojo dušo. 

Vaš Jezus 

 

Samo Božja Luč lahko prinese večno srečo 

sreda, 18. december 2013, ob 16:40 

Moja draga ljubljena hči, začetek je brez konca. Ko Moj Oče enkrat ustvari ţivljenje in 
ko človek enkrat prvič vdihne, bo obstajal v telesu in nato v duši za vso večnost. 

Največja skrivnost Večnega Življenja je, da obstaja, pa naj se človek odloči zanj 
ali ne. Človeku je bil dan Dar svobodne volje in vse do dneva svojega poslednjega 
diha na Zemlji ima izbiro. Ţivljenje lahko ţivi po svojih najboljših močeh in v skladu z 
Boţjimi Postavami ter zasluţi svoje odrešenje ali pa zapravi Resnico Boţjega 
Obstoja ter ţivi svoje ţivljenje v skladu z lastnimi poţelenji. Kadar zadovoljuje svojo 
slo, pohlep in poţelenja v nasprotju z Boţjo Besedo, strašno veliko tvega, kar bo 
imelo posledice za vso večnost. 

Tisti, ki imajo srečo, da dosežejo najveličastnejše odrešenje, bodo živeli Večno 
Življenje blaženosti v Božjem Kraljestvu. Uživali bodo vsako obliko slave v 
edinosti z Božjo Voljo in živeli popolno življenje, ki se nikdar ne bo končalo. 
Tisti, ki so se odločili obrniti svoj hrbet Bogu, čeprav bom Jaz vloţil vse napore, da bi 
rešil njihove uboge duše, bodo prav tako imeli večen obstoj. Ţal pa bodo prestajali 
strahotno agonijo v osamljenem in skrajnem obupu. Tudi oni bodo obujeni skupaj z 
ţivimi in mrtvimi, toda njihov obstoj bo mučen, saj nikoli ne bodo videli Boţje Luči. 
Samo Boţja Luč lahko prinese večno srečo. 

Ko zadnjič vdihnete na Zemlji, to preprosto pomeni, da ste potem sprejeti v 
naslednjo stopnjo svoje poti v večnost. Samo eno pot velja ubrati, in to je tista, 
kjer pridete k Meni. Katera koli druga pot vas bo vodila v strašen obstoj, pa kljub 
temu mnoge zavedene duše mislijo, da poznajo Resnico, ko zavračajo obstoj 
večnosti. 

Nikoli ne smete zavrniti Resnice, kajti samo Resnica vam lahko prinese Večno 
Odrešenje. 

Vaš Jezus 

 

 

 



Na Dan Sodbe boste končno razumeli Božjo Moč 

Petek, 20. december 2013, ob 23:16 

Moja draga ljubljena hči, Satan in vsi njegovi demoni se bodo vdali na Moj Ukaz. 
Ob vsej svoji moči niso nič pred Menoj, Sinom človekovim, Jezusom Kristusom. Ob 
vsej Moji Poniţnosti, Mojih Ţrtvah, Mojih Prošnjah človeškemu rodu, naj dopusti, da 
ga Moja Ljubezen pritegne k Meni, se Mojega Božanstva nikdar ne sme 
podcenjevati. Moja Moč nikoli ne sme biti napačno razumljena, zakaj Jaz Sem 
Vsemogočni in Moje Kraljestvo bo vladalo vekomaj, s človekom ali brez njega, ki ima 
svobodno voljo in zatorej izbiro, da hodi za Menoj ali pa ne. 

Četudi slabotnost človeštva, ki jo povzroča greh, vsako osebo dela ranljivo za 
Satanovo skušanje, pa nikoli ne smete misliti, da ima on vso oblast, ker je nima. Vsi 
demoni, vključno z njihovim gospodarjem, zverjo, bodo na Moj Ukaz padli pred 
Moje Noge. Mar ne veste tega? Kajti samo Eden je, Ki ima Boţanstvo, da Si vse 
podvrţe pod Svojimi Nogami, in to Sem Jaz, Jezus Kristus. 

Da bi dosegli Boţjo naklonjenost, mora vsak izmed vas priti k Meni. Ljubim vas. 
Pritegujem vas k Sebi. Rotim vas. Poniţujem Se pred vami. Dovolil Sem, da so Me 
vlekli po tleh, skozi blato, za vas, preden Sem umrl. Kmalu Me boste gledali. Na Dan 
Sodbe boste končno razumeli Božjo Moč in takrat boste spoznali, kako se je 
srečati z Mojo Božansko Lučjo iz oči v oči. Tako Mogočna je Moja Luč, da jo bodo 
prenesli samo čisti in poniţni. Mnoge od vas bo zbila na tla, ko si boste zakrivali 
obraz pred Menoj. Zelo malo vas je zmoţnih stati pred Menoj, pa vas bom Jaz kljub 
temu pritegnil k Sebi, dokler ne boste stali tam, kjer vam je bilo namenjeno, v popolni 
predanosti ter v popolni pokorščini Meni. Tisti Dan se bo vaša svobodna volja 
končala. 

Vaš Jezus 

 

Moje Cerkve ne morete ločiti od Besede – Mesa – ker potem Ona ne 
more Obstajati 

Sobota, 21. december 2013, ob 20:13 

Moja draga ljubljena hči, tisti, ki te preko Moje Svete Besede obtoţujejo, da se upiraš 
Avtoriteti Moje Cerkve, morajo slišati Moj Klic. 

Cerkev, ki Sem jo ustvaril Jaz, Jezus Kristus, je bila zgrajena na trdni Skali, in če je 
Moja Cerkev – Moje Telo – še tako zelo napadana, Je peklenska vrata nikoli ne bodo 
premagala. Satan ter njegovi zastopniki bodo napadali samo tisto, kar je 
pristno, kar je Resnično in kar je od Mene. Na to bo osredotočena vsa njegova 
energija – na Mojo Cerkev. Jaz Sem Navzoč v Svoji Cerkvi po Svojem Telesu, 
Presveti Evharistiji. Moji sovražniki bodo vedno merili v Najsvetejšo Evharistijo, 
saj Ta ni zgolj simbol Moje Ljubezni, Moje Obljube, da bom odrešil svet – To je 
Moje Telo. Ţivi in diha, ker Sem Jaz, Jezus Kristus, Tisti, Ki biva v Njej. Jaz bom 
ostal Navzoč v Sveti Evharistiji skoraj do konca, toda Moja Cerkev ne bo nikoli umrla. 



Moja Beseda je postala Meso, in po Mojem Mesu Mi boste vi, Boţji otroci, ostali 
blizu. Kadar so v preteklosti Moji sovraţniki napadali Mojo Cerkev, se je Moja Cerkev 
zdruţila ter se bojevala proti Svojim nasprotnikom. Kadar pa hudi duh od znotraj 
napada Mojo Cerkev, bo Ta naletela na zelo malo ovir od sekularnega sveta. 

Satan ne napada svojega lastnega dela. Kot Sin človekov Jaz nikdar ne bom 
zapustil Svoje Cerkve, ker Vanjo hudič ne more prodreti. Moji verni bodo ostali zvesti 
Moji Cerkvi vse do poslednjega dne. Vendar pa bo število ljudi, ki ne bodo 
razumeli napadov, katerim bo Moja Cerkev podvržena od znotraj, visoko. Oni 
bodo v glavnem zadovoljni s številnimi prilagoditvami, ki bodo uvedene v 
Svete Zakramente ter Božje Postave. Pogoltnili bodo laž, da moderno življenje 
zahteva moderno cerkev; da mora danes biti ljudem omogočeno, da izbirajo na 
podlagi svoje svobodne volje – ne oziraje se na to, ali žalijo Boga ali ne. Toda 
ko sramotijo Boga in zagrešijo bogokletje, ko oskrunijo Sveto Evharistijo, oni nič več 
ne bodo del Moje Cerkve. Moja Cerkev bo ostala neokrnjena. Moja Cerkev bo 
obstala zaradi tistih, ki bodo ostali zvesti Boţji Besedi – Besedi, ki je postala Meso. 
Kajti Moje Cerkve ne morete ločiti od Besede – Mesa – ker potem Ona ne more 
Obstajati. 

Obljubil Sem, da bom varoval Svojo Cerkev pred peklenskimi vrati, in to Jaz zdaj 
delam tako, da pripravljam Svoje zveste svete sluţabnike, da bodo stali ob Meni ter 
ostali zvesti in neomajni do Velikega Dne. Jaz nikoli ne prelomim Svoje Obljube. 

Vaš Jezus 

 

Kmalu Me boste videli v vsej Moji nebeški Slavi in tedaj boste 
končno razumeli skrivnost Mojega Božanstva 

Nedelja, 22. december 2013, ob 15:56 

Moja srčno ljubljena hči, kako bo svet kmalu postal pozoren in priznal Mojo 
Navzočnost. Mojo Navzočnost bo čutiti v vsakem narodu, državi in domu in 
nihče ne bo zanikal Moje Prisotnosti, vendar pa nekateri ne bodo hoteli doživeti 
Mojega Posredovanja. Vsi morate verjeti, da je, ko se zgodi Opozorilo, to Veliko 
Znamenje iz Nebes. Potrdilo bo Ljubezen, ki jo ima Bog do vseh Svojih otrok. 

Tisti Dan se bo končala vaša samotna ločenost od Boga, tisti pa, ki hočete Zaščito, ki 
si jo ţelite, pred bridkostjo, ki danes obstaja v svetu, vedite tole. Jaz bom obrisal vaše 
solze. Vam odpustil vaše grehe. Jaz bom Blagoslovil vse vas, vključno z onimi, ki Mi 
bodo obrnili hrbet, v upanju, da bodo pritekli nazaj k Meni, tako da jih Jaz lahko 
rešim. 

Svet je Moj. Boţji otroci bodo zbrani skupaj in vsi tisti, katerih imena so v Knjigi 
Ţivljenja, bodo vzeti v Moj Objem. Molite, da se bodo tisti, ki imajo dvome, teh rešili, 
da Me bodo tisti, ki so v strašni temi, prosili za Usmiljenje, in da Me bodo tisti, ki Me 
zanikajo, končno priznali. 



Nikoli ne smete dovoliti, da vas sramotilci Moje Svete Besede speljejo proč od Mene, 
vašega ljubljenega Jezusa. Kmalu Me boste videli v vsej Moji nebeški Slavi in tedaj 
boste končno razumeli skrivnost Mojega Boţanstva. 

Vaš Jezus 

 

Mati Odrešenja: On, moj Sin, bo po čudežu Razsvetljenja Vesti 
svetu prinesel veselje, ljubezen in upanje 

Nedelja, 22. december 2013, ob 15:19 

Moj otrok, prosim, naj bo znano, da Se moj dragi Sin pripravlja na Svoje Veliko 
Posredovanje Usmiljenja. Svet bo posledično prenovljen in mnogi se bodo radovali 
v svoji na novo pridobljeni svobodi od dvoma glede Obstoja Boga. 

Kako osamljeni so tisti, ki ne poznajo mojega Sina. Ko je moj Sin stal na gori, tik pred 
Svojim Vnebohodom v Nebesa, so bili Njegovi učenci zbegani in prestrašeni zaradi 
ločenosti, s katero bi se morali soočiti brez Njega. Mnoge od njih je zgrabila panika in 
rotili so mojega Sina, naj jih ne zapusti. On jih je tolaţil tako, da jim je potrpeţljivo 
razloţil, da bo ta ločenost samo začasna in da jim bo On poslal pomoč. Pomoč, o 
kateri je On govoril, je bil Dar Svetega Duha. Nato jim je dejal: »Ne bojte se, zakaj ob 
pomoči Njega, Ki vam Ga bom Jaz poslal, ne boste sami. Jaz bom vedno z vami v 
Obliki Svetega Duha.« 

A četudi je On vsem povedal, da bo ponovno prišel, pa oni niso v resnici razumeli, kaj 
je mislil. Nekateri so mislili, da bo minilo nekaj tednov, preden Se bo On razodel. 
Toda, zapomnite si, dan v Boţjih Očeh je lahko kateri koli čas. Zdaj se ta Dan bliža 
in vse napovedane prerokbe, kar zadeva znamenja časa konca, se dogajajo. Ne 
imejte nobenega strahu v svojih srcih, dragi otroci, kajti čas za veselje je skoraj 
nad vami. Nič več ne bo solza ali žalosti, kajti Veliki Dan mojega Sina se bo 
zasvital nenadoma in On bo vse Svoje zbral v Svojem Svetem Objemu. 

Molite za velike Boţje Blagoslove in za veliko Usmiljenje, ki ga ima moj Sin v velikem 
izobilju za vsakega izmed Boţjih otrok. To vključuje dobre, slabe in brezbriţne. On, 
moj Sin, bo po čudežu Razsvetljenja Vesti svetu prinesel veselje, ljubezen in 
upanje. 

Bodite hvaleţni za to veliko Usmiljenje. Ljubezen mojega Sina do vas nikdar ne bo 
umrla, oslabela ali se vam odtegnila, ker pripadate Njemu. Vi ste Njegovi. Vi ste Boţji 
otroci. Ne pripadate Satanu. 

Molite, molite, molite, da bo človeštvo raje izbralo Usmiljeno Roko mojega Sina 
kakor pa prevaro in zlobni primež, ki ju hudobec vrši nad slabotnimi. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 



Mati Odrešenja: Ta novi in ogabni ponaredek Božje Besede bo 

mnoge prepričal, da je zgolj moderna posodobljena različica Nove 

Zaveze 

Ponedeljek, 23. december 2013, ob 18:36 

Moj otrok, tema se bo tako naglo zgrnila nad Cerkev mojega Sina, da bodo 
mnogi v trenutku utihnili, tako pretreseni bodo. Glede mojega Sina, Jezusa 
Kristusa Kralja, bo razglašeno, da nič več ni Kralj. Na Njegovem mestu bodo 
poveličevani poganski bogovi in vse religije, vključno s tistimi, ki ne prihajajo 
od Boga, in vse to bo zasedlo položaj v Cerkvi mojega Sina na Zemlji. 

Svetu se bo nova razglasitev tako imenovanega Krščanstva zdela dobra novica. Svet 
se bo veselil, ker bodo mnogi pozdravljali to, kar bodo imeli za veliko strpnost do 
vsakovrstnih dejanj, ki so vse dotlej veljala za greh v Boţjih Očeh. 

Ko je moj Sin ţivel na Zemlji, so farizeji zavrnili Resnico. Verovali so samo v tisto, kar 
jim je ustrezalo, in verjeli so v številne neresnice. Niso hoteli sprejeti iztegnjenih Rok 
mojega Sina, ko je On oznanjal Sveto Boţjo Besedo. Zopet je prišel čas, da tisti, ki 
zatrjujejo, da poznajo Resnico, zanikajo mojega Sina. S tem mislim Njegovo 
Sveto Besedo, kot je oznanjena v Presvetih Evangelijih. Kmalu bo Najsvetejša 
Knjiga zavržena, vsem znotraj Cerkve mojega Sina in zunaj nje pa bo razkrit 
nov bogokletni nadomestek. Številni bodo zavedeni. 

Sovražniki mojega Sina so tako premeteni, da bo ta novi in ogabni ponaredek 
Božje Besede mnoge prepričal, da je zgolj moderna posodobljena različica 
Nove Zaveze. Beseda mojega Sina bo uporabljena in spremenjena, tako da bo 
pomenila nekaj novega – nekaj, česar On nikdar ni rekel. Hudobec bo preko 
sovraţnikov mojega Sina venomer zavajal svet, tako da bo Resnico uporabljal kot 
podlago za laţi. Oni bodo vedno napadali, kar je Resnično, tako da bodo manipulirali 
z Resnico, da bi blatili Besedo mojega Sina. 

Najprej bodo začeli z Njegovo Besedo ter jo uničili – sprva tako, da jo bodo 
zasramovali, nato pa s tem, da jo bodo zavrgli v prid hereziji. Zatem bodo napadli 
Njegovo Meso. Beseda je postala Meso v obliki mojega Sina. Mojega Sina so takrat 
križali, zdaj pa, ko On ponovno prihaja, da prenovi Zemljo, bodo uničili Sveto 
Evharistijo. Vsi tisti z vero morajo vztrajati med temi strašnimi porodnimi bolečinami, 
kajti ko bo vsega konec, se bo Sin Človekov vzdignil in prišel, da ponovno prevzame 
Svoje Kraljestvo na Zemlji. Tisti, ki ljubijo mojega Sina, Ga morajo vedno častiti in Ga 
nikoli ne zatajiti. 

Pripravljeni morate biti ţiveti po Resnici in nikoli ne podleči sprejemanju laţi, ki se 
bodo širile po vsem svetu, ter nove svetovne religije, ki bo kmalu razglašena. Ko 
vidite, da se te stvari dogajajo, bodite prepričani, da je blizu čas za Drugi Prihod 
Edinega Resničnega Odrešenika – Jezusa Kristusa, Kralja človeštva. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 



Naslednji Božič bo praznovanje Mojega Rojstva zamenjala sijajna 
slovesnost 

Sreda, 25. december 2013 ob 05:10 

Moja draga ljubljena hči, Jaz Sem Beseda, Ki je postala Meso. Moje Telo danes 
zaobjema svet, toda svet je, čeprav morda praznuje Boţič, gluh za Moj Načrt 
Odrešenja. 

Boţič nič več ni praznovanje Mojega Rojstva, marveč poganski nadomestek, kjer se 
vsaka čast opušča v lovu za zmotami. Kako šibka je postala vera kristjanov. Kako so 
pozabili na vse, kar Sem učil svet. Kako zelo skrbijo za gmotne dobrine, ki se bodo 
samo spremenile v prah, pri čemer pa popolnoma prezrejo stanje svojih duš. 

Nad vas so se zgrnili časi, v katerih je vera večine kristjanov postala tako slabotna, 
da je o Mojem Veličastnem Boţanstvu le malo razprave ali omembe. V vaših 
ţivljenjih Moji Nauki nič več nimajo nobenega resničnega pomena in številni 
duhovniki Me nič več ne ljubijo, kakor bi Me morali. Ne, Moja hči, sploh Me zares ne 
poznajo. 

Jaz ne bom odnehal, dokler se Moj Glas ne sliši, dokler vas ne predramim za poziv, 
da prenovite svojo vero. Kmalu bo vaša vera Vame še bolj oslabela. Postali boste 
tako zaposleni, zatopljeni v politične zadeve, ki se nanašajo na drţave, v katerih 
divjata vojna in revščina, da boste pozabili Name. V vaši veri bodo Mene zamenjali 
Moji sovraţniki, ki se izdajajo za Moje sluţabnike in ki vas bodo vodili vedno bolj 
stran od Mene. 

Naslednji Božič bo praznovanje Mojega Rojstva zamenjala sijajna slovesnost, 
ta bo hvalila delo tistih sleparjev, ki paradirajo po Moji Cerkvi, oblečeni v 
oblačila, ki služijo le temu, da slepijo verne. Na tisti dan bodo ploskali bogu 
socialne pravičnosti, človekovih pravic in denarja, o katerem bodo pravili, da so ga 
zbrali za lačne tega sveta. Toda vedite tole. Vse te reči, ki bodo svetu predstavljene v 
Mojem Svetem Imenu, sluţijo zgolj enemu namenu. To je, da vas speljejo stran od 
Besede, ki je Moje Meso. Moje Meso je od Mojega Telesa. Moje Telo je Moja 
Cerkev. Kadar tisti, ki pravijo, da so od Moje Cerkve, ne častijo Moje Svete Besede, 
ampak se namesto tega oklenejo svetovne politike in jo poskušajo nadzorovati, 
potem nikoli ne morejo reči, da so od Mene. Prišel je čas, da nastopi delitev – 
napovedani razkol – in ta bo nagla. 

Ljubite lahko samo enega Boga in edina pot do Mojega Očeta je po Meni, Njegovem 
Edinorojenem Sinu. Če se ločite od Mene v iskanju političnih kampanj, ki teţijo k 
zavzemanju za človekove pravice in socialno pravičnost kot zamenjavo za Besedo, 
potem Me boste zatajili. 

Moje Srce je teţko v tem času. To svarilo vam dajem, da ne padete v zmoto in v 
najbolj prekanjeno past, ki vam ju bodo nastavili učenci Mojega sovraţnika – hudiča. 

Vaš Jezus 

 



Moji načrti za rešitev vsega sveta so na svojem mestu in Jaz niti 
ene same duše ne bom izpustil zlahka  

Četrtek, 26. december 2013, ob 14:20 

Moja draga ljubljena hči, Moja Ţelja je, da vsem vam v tem času nudim uteho. Moji 
načrti za rešitev vsega sveta so na svojem mestu in Jaz niti ene same duše ne bom 
izpustil zlahka. Prav vsak Boţji otrok ima zmoţnost ljubiti – celo tisti, ki so ločeni od 
Boga. Vsaka duša je bila rojena z Darom Ljubezni – Darom Boga, Ki prebiva v njej, 
četudi Ga ta ne priznava. 

Ljubezen je značajska lastnost, ki jo Satan sovraži, zakaj Bog je Ljubezen. 
Vsakdo, ki ljubi drugo osebo, občuti radost v svojem srcu. Ljubezen je 
najnaravnejše čustvo in je tista, ki Božjo Luč ohranja pri življenju v svetu teme. 
Satan bo ob vsaki priložnosti napadal ljubezen. Ukradel jo bo tistim, ki jim jo 
lahko, ljubezen pa bo nadomestil s številnimi zlimi nadomestki. Kadar on napada 
Zakrament Svetega Zakona, razvodeni ljubezen v vsaki taki zvezi, dokler ne ostane 
samo sovraštvo. Razdiral bo prijateljstva. Povzročal bo delitve, nezaupanje in 
sovraštvo kadar koli in kjer koli utegne. On je vzrok umora, nasilnih dejanj med 
ljudmi, dejanj zatiranja, mučenja in vojne. Kadar Satan napada naravni zakon 
ljubezni, ki ga je ustvaril Moj Oče, ljudi potegne v strašno stisko. Kadar v njihovem 
ţivljenju umanjka ljubezen, ne bodo čutili nobenega miru. Kjer ni ljubezni, ne bodo 
zaupali drugim, in kadar je v duši neke osebe sovraštvo, bo on ali ona obravnaval/-a 
druge z grozno krutostjo. 

Sovraštvo nikoli ne more prihajati od Boga. Sovraštvo prihaja od hudiča. Ta, ki 
sovraţi, posnema lastnosti, povezane s Satanom. Ker posnema Satana, bo človek 
sovraštvo pogosto zakrinkal s prijazno in prekanjeno fasado. Zelo pogosto bo tisti, ki 
sovraţi drugega, dejal, da govori samo iz ljubezni, kadar drugim povzroča škodo, 
zato da bi ga zbegal. Človek, ki sovraži, bo prav tako kot Satan pazil, da ne 
razkrije svojega sovraštva. Mnogi bodo pravili, da ravnajo v dobri veri iz potrebe po 
odkritosti. Vendar pa nobeno dejanje sovraštva nikdar ne more roditi dobrih sadov, 
kajti kakor gnijoče meso bo prineslo propad in nato smrt duše. 

Ljubezen je vse, kar je pomembno v Mojih Očeh. Bodite prepričani, da so vsi tisti, ki 
so napolnjeni z ljubeznijo – bodisi do bliţnjega bodisi do Boga – ţe deleţni 
naklonjenosti. Tistim, ki jim je Bog naklonjen, bom Jaz izkazal Veliko Usmiljenje. 
Tistim, ki imajo sovraštvo v svojih dušah, Usmiljenje ne bo izkazano, razen če se prej 
ne odkupijo v Mojih Očeh. Zapomniti si morate, da bo sovraštvo v kakršni koli obliki, 
še posebej pa, kadar se vrši v Mojem Svetem Imenu, prineslo zgolj opustošenje 
duše. 

Moja Ljubezen je večja od tiste, ki jo občuti kateri koli človek. Za vas je 
nepojmljiva. Zaradi širine in globine Moje Ljubezni do vas bom Jaz vsakega 
izmed vas napolnil s Svojim Svetim Duhom. Moja Ljubezen bo prebudila ljubezen 
v vaših srcih, ne glede na to, kako drobcena ta utegne biti v vsaki duši. Zato, prosim, 
nikoli ne smete opustiti upanja, da bom Jaz prinesel odrešenje vsemu svetu, 
zakaj Moja Potrpežljivost je neskončna in Moja Ljubezen večna. 

Vaš Jezus 



Vsi Božji otroci so del Njegove čudovite družine 

Sobota, 28. december 2013, ob 23:36 

Moja srčno ljubljena hči, številni, ki verujejo v Boga, imajo le nejasno predstavo o 
tem, Kdo je On in zakaj je On ustvaril svet. 

Moj Oče je Ljubezen. Vsi, ki Ga obdajajo, Ga ljubijo, prav tako, kot bi si vi 
predstavljali ljubezen do nadvse dragega očeta. Biti z Njim je najnaravnejše čustvo in 
vsi v Nebesih so v popolni edinosti z Njim. Počutijo se cenjene, nadvse ljubljene, in to 
jim prinaša popoln občutek pripadnosti. Ko se vsi tisti, ki so zaželeni v Kraljestvu 
Mojega Očeta, združijo z Njim, doživijo blaženost, s katero se ne more 
primerjati nič, kar poznate na Zemlji. Ko boste tisti, ki hodite za Menoj, Jezusom 
Kristusom, in se zdruţujete v edinosti z Menoj, spoznali Mojega Očeta, boste tudi vi 
doţiveli ta občutek pripadnosti. 

Vsi Boţji otroci so del Njegove čudovite druţine in On ljubi vsakogar izmed njih z 
neomajno naklonjenostjo. Tisti, ki ste blagoslovljeni z Milostmi iz Nebes in ki se čutite 
blizu Mojemu Očetu, morate vedeti, da boste občutili strahospoštovanje, kadar v 
svojem srcu govorite z Njim – po eni strani. Toda po drugi strani se boste počutili 
ljubljeni, z občutkom, ki ga ne boste razumeli, pa boste vedeli, da ste Njegovi otroci. 
To velja za vse Boţje otroke, ne glede na starost. Kajti v Boţjem Kraljestvu starost ne 
obstaja. Vse duše so povzdignjene skladno s svojim poloţajem in s tem, kako so 
izpolnile Voljo Mojega Očeta. 

Oh, kako je bil Moj Oče pozabljen in kako zelo je On napačno razumljen. On ni 
strašen. Toda Njegova Pravičnost je Končna. On je ljubeč ter pravičen in bo storil 
vse, kar lahko, da prenovi svet, tako da bo ustrezno pripravljen, da sprejme Mene, 
Njegovega ljubljenega Sina. 

Nikdar ne smete misliti, da se ne morete obrniti na Mojega Očeta, zakaj On je 
vaš Oče, Vsemogočni, Ki je dal Ukaz, da se je življenje pričelo, in Ki daje Ukaz, 
da se življenje odvzame. Drţite se Zapovedi Mojega Očeta. S hvaleţnostjo 
sprejmite Njegov Dar Mojega rojstva, smrti ter vstajenja in Večno Ţivljenje bo vaše. 

Vaš Jezus 

 

Mati Odrešenja: Moj Sin mi je naročil, naj svetu prinesem to 
pomembno Sporočilo 

Sobota, 28. december 2013, ob 23:50 

Moj otrok, moj Sin mi je naročil, naj svetu prinesem to pomembno Sporočilo. On 
želi, da morajo vsi tisti, ki imajo družino in prijatelje, ki zavračajo Boga in 
zanikajo mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, vedeti, da bo On le-te prekril 
s Svojimi Milostmi, kadar zanje molite to posebno Križarsko Molitev.  



Kadar molite to Molitev, bo On vsakemu izmed njih izkazal veliko Sočutje in On 
jih bo odrešil ter potegnil nazaj iz roba opustošenja. 

Križarska Molitev (131) Molitev Usmiljenja 

O moja draga Mati Odrešenja, prosim, prosi svojega Sina, Jezusa Kristusa, da 
nakloni Usmiljenje (tukaj vse naštejte po imenu …) med Opozorilom in nato spet na 
poslednji Dan, preden pridejo pred tvojega Sina. 

Prosim, moli, da bo vsak od njih rešen in bo užival sadove Večnega Življenja. 

Varuj jih vsak dan in jih privedi k svojemu Sinu, tako da jim bo pokazana Njegova 
Navzočnost in da jim bo podarjen mir duha ter bodo dosegli velike Milosti. Amen. 

Moj Sin bo duše, ki potrebujejo Njegovo Usmiljenje, zaradi tega Poslanstva zasipaval 
z izrednimi Milostmi. On bo vedno velikodušen, kadar duše ţivijo v skladu z Njegovo 
Sveto Besedo in Ga prijazno sprejmejo v svoja srca. 

Pojdite in se veselite, zakaj to je eno od najčudovitejših Daril, kar jih je On dal tistim, 
ki so se odzvali temu Klicu iz Nebes. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

Vsem vam je bila izročena Resnica, toda mnogi ste jo pozabili. 
Dolgočasi vas. Prezahtevna je 

Nedelja, 29. december 2013, ob 19:48 

Moja draga ljubljena hči Moja, ko Sem ti od začetka razodeval skrivnosti Knjige 
Resnice, Sem ti povedal, da je bila ta Knjiga napovedana prerokom – skupaj 
trem – ki predstavljajo Presveto Trojico. Jaz ti o teh rečeh ne pripovedujem zato, 
da bi te strašil. O teh dejstvih ti govorim zato, da boš Vame popolnoma zaupala. 

Moja hči, Načrt Mojega Očeta za širjenje spreobrnjenja se je pričel tisti 
trenutek, ko se je začelo to Poslanstvo. To spreobrnjenje je prepotrebno v času 
velikega odpada,otopelosti in sramotne brezbriţnosti do Boţje Besede. Boţjim 
otrokom je bila Resnica izročena v Svetem Pismu, toda velik del tega, kar je v njej 
vsebovanega, ima le malo vpliva na ljudi v današnjem svetu. Kako tudi ne? Tolike 
zamoti zabava, jih je zlahka mogoče zavesti in se hitro oklenejo česar koli, kar 
vznemirja. Celo Resnica Stvarjenja človeka je bila zanikana. Namesto tega so 
Resnico zamenjali z absurdnimi verovanji v številne laţne bogove, ki so si jih sami 
napravili. Njihova prakticiranja magije in zlobno poigravanje z okultnim so pritegnili 
pozornost mnogih ter podţgali domišljijo tistih, ki v svojem ţivljenju iščejo 
senzacionalizem. 



Potem obstajajo tisti, ki zlorabljajo svoje poznavanje duhovnega sveta in ki so 
povzročili, da so mnoge duše odtavale stran od Mene. Da bi si pridobili moč z 
duhovnimi darovi, pa te duše namesto tega privabljajo hudega duha, ko se obračajo 
na duhove onih, ki so prišli v Pekel. Ti duhovi jih bodo samo potegnili v mreţo, iz 
katere se nikoli ne bodo rešili. Tisti, ki se poigravajo z novodobskimi praksami, s 
čarovništvom, tarot kartami in z jasnovidnostjo, bodo vzrok strašnih stisk, ki bodo 
prizadele druge, čeprav v številnih primerih nimajo nikakršne vednosti glede škode, ki 
jo povzročajo. Vsi takšni ljudje, ki dajejo laţnim bogovom prednost pred Edinim 
Resničnim Bogom, so krivi poganstva – grozovitega zločina – ker so poznali Resnico, 
preden so se odvrnili od nje. 

Nato so tu tisti, ki preklinjajo druge, ko se igračkajo s Satanizmom. Tako izprijeni so, 
da se iz Mene neprestano norčujejo in počenjajo takšna zla dejanja, ker so ţe sklenili 
pakt s hudičem. Nič, kar Jaz naredim, jih ne bo spremenilo. Oh, kako Jaz točim tako 
bridke Solze nad temi ubogimi zavedenimi dušami. 

Zatem so tisti, ki Me sicer poznajo, ki pa le malo časa preţivijo v Moji Druţbi. 
Prinašajo Mi veliko ţalost, kajti svoje duše imajo za samoumevne. Prepričani so, da 
imajo po naravi dano pravico do Večnega Ţivljenja, vendar pa ne verujejo, da si jo 
morajo zasluţiti. Številni so tako zaverovani vase, da se ne trudijo z Zakramenti in 
redkokdaj kakor koli upoštevajo Deset Zapovedi, saj ne verjamejo, da danes veljajo 
zanje. Večina ne veruje v Pekel ali Vice. Hodijo po zelo nevarni poti. Kmalu bodo še 
huje zavedeni, ko bodo hranjeni z novo zvodenelo doktrino, ki jo bodo uvedli 
Moji sovražniki. Zdaj potrebujejo veliko molitve. 

Končno pa so tukaj oni, ki so Mi najbliţji in ki so poučeni v vseh Svetih rečeh. To so 
duše, ki Mi prinašajo veliko tolaţbo in na katere se Jaz opiram. Vendar pa so med 
njimi taki, ki ne ţivijo Resnice. Pridigajo Resnico, vendar pa ne uresničujejo osnov 
Mojih Naukov. Bliţnjih ne ljubijo tako, kot bi morali. Zviška gledajo na tiste, za katere 
štejejo, da so manj poučeni glede vseh svetih zadev kot oni sami. Nekateri se imajo 
za več od drugih in bolj priljubljene pri Bogu. Ti hinavci Me najbolj razsrdijo, ker ne 
vidijo, kako grešijo v Mojih Očeh. 

Tako torej vidite, Resnice se nikdar ne sme jemati za samoumevno. Vsem vam je 
bila izročena Resnica, toda mnogi ste jo pozabili. Dolgočasi vas. Prezahtevna je – 
preveč zamudna – kajti mnogi Resnico vidite kot nekaj, kar nič več ni pomembno v 
vaših aktivnih ţivljenjih danes. Mnogi med vami Me boste zatajili in Me nato naposled 
v celoti zavrnili, ko vas bodo tisti, ki vas hočejo speljati proč od odrešenja, hranili z 
laţmi. Zaradi tega se morate ponovno naučiti Resnice. 

Obstaja lahko samo ena Resnica, in to je Resnica, ki jo je Bog določil od 
začetka. 

Vaš Jezus 

 

 

 



Kadar poskušate na novo napisati Božjo Besedo, ste krivi 
bogokletja 

Ponedeljek, 30. december 2013, ob 20:06 

Moja srčno ljubljena hči, kadar dvomite v Mojo Avtoriteto, zanikate Resnico. Kadar 
oporekate Moji Besedi, ki je vklesana v kamen, tedaj ne sprejemate Resnice. Kadar 
poskušate na novo napisati Boţjo Besedo, ste krivi bogokletja. Svet je bil 
posvarjen, da nihče – noben sveti služabnik, nobena izvoljena duša, noben 
prerok – nikdar ne more dodajati ali odvzemati Besedi, zapisani v Knjigi Mojega 
Očeta. Vendar pa se bo natanko to zgodilo, ko bodo tisti, ki zatrjujejo, da so 
izbrani voditelji v Moji Cerkvi na Zemlji, posegali v Resnico. Ta dan je zelo 
blizu. To je dan, o katerem ste bili posvarjeni. Kajti kdor koli, ki si drzne posegati v 
Besedo, izreka, da je nad Bogom. Tisti, ki s svojimi dejanji ali listinami trdijo, da so 
nad Bogom, nikoli ne morejo biti Moji zastopniki.  

Ker je vera človeštva tako šibka in ker obstaja le malo vednosti o Novi Zavezi, bodo 
mnogi preslepljeni, da bodo herezijo sprejeli kot Resnico. To bo njihova poguba. 

Moje Posredovanje bo preko izlitja Svetega Duha, da bom razsvetlil tiste, ki Mi 
ostanejo zvesti. Torej, preizkus bo tole. Če resnično verujete v Moj Obstoj, Moje 
Poslanstvo, Moje Kriţanje, Moje Vstajenje od mrtvih in Obljubo Odrešenja, potem 
nikoli ne boste izpodbijali Moje Besede, ki vam je izročena v Svetem Pismu. Če samo 
za trenutek verjamete, da bi Jaz blagoslovil kakršno koli novo razlago Mojih 
Evangelijev, Boţjih Zapovedi in vsega, kar Sem vas učil, da bi ustrezalo moderni 
druţbi, potem se zelo hudo motite. 

Dan, ko vam voditelj, ki pravi, da vodi Mojo Cerkev na Zemlji, pove, da določeni 
grehi nič več niso pomembni, je dan začetka konca. Kajti to bo dan, na katerega 
morate biti pozorni. To bo dan, ko bo Moja Cerkev vstopila v dobo teme. Na tisti 
dan nikdar ne smete biti v skušnjavi, da Me zatajite – da zanikate Resnico. Laţi nikoli 
ne morejo nadomestiti Resnice. 

Vaš Jezus 

 


