Veliko tega, kar človeštvo jemlje za samoumevno, se bo obrnilo na glavo in
povsem spremenilo, toda to je nujno
Sobota, 1. februar 2014, ob 19:53
Moja draga ljubljena hči, zaradi stisk, ki jih mora človeški rod prestati med
Očiščevanjem, bi bilo napaka zamenjevati bolečino, ki jo bo povzročalo, z bolečino
brezupa.
Veliko tega, kar človeštvo jemlje za samoumevno, se bo obrnilo na glavo in povsem
spremenilo, toda to je nujno. Ko se bo Očiščevanje izčrpalo, bo nastopila nova zora –
nenadoma in brez opozorila – in Boţjim otrokom bo izročen novi svet.
Čeprav bodo tisti, ki Me ljubijo, prav tako pa tudi tisti, ki Me ne, pretrpeli veliko
bolečine, pa vas prosim, da bi niti eden med vami nikdar ne mislil, da ni upanja.
Namesto tega se veselite, ker vas v Mojem Novem Raju čakajo samo ljubezen, veselje, mir in
sreča. Ko bo svet očiščen greha in ko bo očiščenih karseda veliko duš, potem bom Jaz prišel
kot Ţenin, pripravljen, da vas pozdravim. Veliki in Veličastni Dan je treba pričakovati z
radostjo, navdušenjem in s hrepenenjem, kajti Moje Srce se bo razcvetelo in zedinilo z vsem
svetom.
Novi Začetek je na dosegu vaših rok. Vzdrţite kakršno koli bolečino in trpljenje, ki ste jima
zdaj priča, kajti nič ne bosta pomenila, ko pridete v Mojo Svetlobo, ko vas bom Jaz preplavil
z ljubeznijo in s srečo, ki ste ju pričakovali vse svoje ţivljenje, a ki ju do tedaj niste mogli v
resnici doseči.
Pomagajte Mi v Moj Objem privesti duše, ki so Mi izgubljene. Molite drug za drugega.
Bodite radostni. Bodite polni upanja. Bodite mirni. Kar koli vas čaka, vedite, da je Moja
Ljubezen močnejša od sovraštva. Moja Moč je Vsemogočna. Moje Usmiljenje je neskončno.
Moja Potrpeţljivost je velika.
Pojdite v miru in Mi sluţite do poslednjega dne, zakaj naslednji Dan bo začetek sveta, ki ne
bo imel konca in kjer smrti ne bo več.
Jaz ljubim in cenim vsakogar izmed vas.
Vaš Jezus

Mati Odrešenja: Vsi tisti iz drugih verstev morajo prav tako pričeti moliti
moj Sveti Rožni Venec, ker bo vsakemu izmed vas prinašal mogočno
varstvo
Nedelja, 2. februar 2014, ob 17:09
Moji najdraţji otroci, prosim vas, da odslej vsak dan molite moj Presveti Rožni Venec, da
zaščitite to Poslanstvo zoper napade Satana.

Z molitvijo mojega Presvetega Roţnega Venca vsak dan boste ublaţili hudobijo Satana in
tistih, na katere vpliva, ko poskuša duše odvrniti od tega, da bi sledile temu posebnemu Klicu
iz Nebes.
Vsi tisti iz drugih verstev morajo prav tako pričeti moliti moj Sveti Rožni Venec, ker bo
vsakemu izmed vas prinašal mogočno varstvo. Najsvetejši Rožni Venec je za vsakogar in
za tiste, ki hočejo imeti korist od mojega varstva – Dar, ki sem ga prejela od Boga, da bi
branila duše pred hudobcem.
Toliki med vami, dragi otroci, boste trpinčeni, če ne boste popustili. Drugače se boste
odmaknili od tega Poslanstva. Boţji sovraţniki bodo uporabili vsak vpliv, ki jim je na voljo,
da bi vas zaustavili. Zahtevali bodo vašo pozornost, vas kriče ţalili in vas obtoţevali hudobij.
Ne menite se za to in dovolite meni, vaši ljubljeni Materi Odrešenja, da vam nudim uteho ter
vam zagotovim vso zaščito, ki jo potrebujete.
Med Poslanstvom mojega Sina na Zemlji je bil On izdan na toliko načinov. V vaseh so čakali
Nanj s kamni v rokah. Ko je šel mimo, za Njim pa jih je hodilo na stotine, so Vanj lučali te
kamne iz skrivališč, zato da nihče ne bi vedel, kdo so. Sovražili so Ga; prijavljali so Ga
Cerkvenim oblastem; o Njem so širili zlobne laži in pravili, da je On govoril z zlobnim
jezikom ter preklinjal Boga. Vendar pa niti eden izmed njih ni mogel natančno
pojasniti, kako je bil On kriv takšnih stvari. Nato so precej časa porabili za to, da so
Njegove učence prepričevali, naj Ga zanikajo. Mnogi med njimi so Ga. Nato pa so farizeji
posvarili vse tiste, ki so se udeleževali bogoslužij v shodnicah, da jim nikdar več ne bo
dovoljeno vstopiti v Božjo Hišo, če bodo še naprej hodili za mojim Sinom. In številni so
nehali hoditi za mojim Sinom. Potem, ko je bil moj Sin kriţan, so te iste duše točile solze
bridkosti in ţalosti, kajti šele tedaj so spoznale, kakšno krivico so Mu storile.
Enako bo veljalo za to Poslanstvo, ki tlakuje pot Gospoda in Velikega Dne za Drugi
Prihod mojega Sina. Vloţen bo vsak napor, da bi oslabili Preostalo Cerkev. Storjen bo vsak
poskus, da bi oslabili vašo odločenost. Zasnovan bo vsak načrt, da bi vas spodbudili, da
obrnete hrbet svojemu odrešenju in odrešenju drugih.
Nikdar ne smete dovoliti hudemu duhu, da zaduši vašega duha, oslabi vašo vero ali vas
spodbudi, da zatajite mojega Sina. Nikdar ne izgubite zaupanja v mojega Sina ali Njegovo
Obljubo, da ponovno pride, da človeku prinese Nov Začetek. On Se vam nikdar ne bo
izneveril. On razume, kako teţka je za vse vas bolečina, ki jo prestajate, kakor tudi ţrtve, ki
jih napravite Zanj.
Zapomnite si, vi ste Njegovi, in ko ste v resnici del Njega ter se Mu predate, postanete
del Njegove Luči. Božja Luč, navzoča v dušah, izvabi temo, ki je prisotna v drugih
dušah. Kadar Satan uporablja duše na ta način, bo svoj bes dal spoznati in občutiti. Ko se
pojavljajo ugovori zoper to Poslanstvo, ki je blagoslovljeno od Boga, le-ti nikdar ne bodo
razumni ali mirni. Izraţeno razburjenje bo jasen znak tega, kako zelo Satan sovraţi to
Poslanstvo. Zaradi tega morate vsak dan vsi moliti moj Roţni Venec, da bi zaščitili to
Poslanstvo.
Vedno zaupajte v moja navodila, ker mi je moj Sin naročil, naj vsem vam pomagam
spoprijemati se s pritiski, ki jih boste morali vzdrţati v Njegovem imenu.
Vaša ljubljena Mati, Mati Odrešenja

Ko bo naraščalo število tistih, ki sledijo Satanu, si bodo ti zelo prizadevali,
da bi javno razglašali svoje čaščenje hudiča
Ponedeljek, 3. februar 2014, ob 21:00
Moja srčno ljubljena hči, Moje učence boste spoznali ne le po njihovi veri, pač pa po njihovih
delih. Nič ne koristi govoriti, da Me ljubite, če ne ţivite svoje vere preko vaših misli, besed in
dejanj. Samo po sadovih, ki jih obrodite, lahko v resnici rečete, da ste Moji predani učenci.
Kadar pravite, da Me ljubite, ne morete zavrniti tistih, ki se na vas obračajo po pomoč – tistih,
ki obupno potrebujejo tolaţbo. Če ste resnično Moji, se ne izogibate nudenju pomoči
drugim, ki so preganjani ali ki trpijo. Če ste zvesti Mojim Naukom, o drugi duši ne
govorite kruto ali neprijazno.
Po drugi strani pa boste tiste, ki Me častijo, lahko jasno prepoznali po sadovih, ki jih obrodijo.
Nikdar jih ne bo strah oznanjati Resnične Boţje Besede. Vedno bodo govorili Resnico; o
drugem nikoli ne bodo grdo govorili in bodo prvi, ki bodo pomagali bolnim, ubogim ter
tistim, ki iščejo Resnico. Zaradi svoje zvestobe do Mene bodo potrebam drugih vedno dajali
prednost pred svojimi lastnimi potrebami; izkazovali potrpljenje, ko se jim bo nasprotovalo v
Mojem Svetem Imenu, in molčali bodo, ko bodo trpeli preganjanje. Vselej bodo molili za
duše drugih ter rotili Usmiljenja za celotno človeštvo. Torej, čeprav v takšnih dušah najdem
veliko tolaţbo in uteho, pa si prizadevam zgolj za to, da v Svoje Usmiljenje pritegnem duše,
ki jih prekriva koprena prevare, kar povzroča Satanov vpliv v njihovem ţivljenju.
Medtem ko pričakujem Veliki Dan, ko bom Jaz ponovno prevzel Svoj Prestol, pa moram
mukoma gledati zver, Satana, kako sedi na svojem prestolu, z ošabno naslonjenimi rokami in
z nogami narazen, s kozlovo glavo, ko se kopa v malikovanju, ki mu ga svobodno dajejo tisti,
ki jih ujame v past. Kozel je simbol njegove zareditve, pri kateri poţira telesa in duše vseh, ki
jih poseduje po grehu spolne nemoralnosti. Njegov prvi cilj je oskruniti človeško telo s
spodbujanjem duš, naj se preko čutov poniţujejo na vse načine. Njegov vpliv je vsepovsod,
simbol kozla ter njegovih rogov pa bo viden v vsaki kretnji. Njegovo nadutost bo kmalu
opaziti po simbolih, glede katerih svoje privržence spodbuja, naj jih razkazujejo, da bi
izražali svojo zvestobo njemu na vsakem področju življenja.
Ko bo naraščalo število tistih, ki sledijo Satanu, si bodo ti zelo prizadevali, da bi javno
razglašali svoje čaščenje hudiča, in vsi, ki mislijo, da je to neškodljivo, bi bili pametni, če
prenehajo zdaj. Rotiti morajo Mene, Jezusa Kristusa, naj jim pomagam premagati zlobno silo,
ki bo uveljavljena v svetu zaradi oblasti, ki jo bo Satan izvajal v teh časih.
Za vsako dejanje kljubovanja zoper Mojo Cerkev bo Moj Oče kaznoval krivce. Za vsako
dejanje onečaščenja, ki ga izvršijo znotraj Svetih Boţjih Templjev, bodo hudo trpeli. Toda na
dan, ko oskrunijo Moje Telo, Sveto Evharistijo, bo Moje sovražnike doletelo silovito
kaznovanje, kakršnega še ni bilo videti nikdar poprej.
Jaz rotim vse tiste, ki verujete Vame, vašega ljubljenega Jezusa Kristusa, da se zavedate
največje gnusobe, ki se v tem času načrtuje, da bi uničili Božje otroke. Zlobni načrt, da bi
duše zapeljali v zanikanje Boga, tako da bi se prodale zveri v telesu in duši, se pretkano
usmerja skozi svet rokovske glasbe, filmov, politike in religije.

Prišel je čas, da se iz notranjosti Boţjega Templja svetu naznani okuţenost. Medtem ko bi
številni ljudje zavračali takšno gnusobo – če bi jim bila predstavljena na odkrit način – pa je
resnica, da mnogi med njimi ne bodo nič pametnejši kot prej. Toda, ko bodo satanistični
simboli nameščeni znotraj cerkva, bodo imeli moč nad nedolžnimi, in brez vaših molitev,
žrtev in trpljenja bodo te duše odtrgane od Mene.
Ko pride ta čas, v prihodnosti, te duše ne bodo verjele tistim med vami, ki poznate Resnico.
Nato pa, ko bo po Njegovi Cerkvi na Zemlji napadeno jedro Navzočnosti Boga, bo
učinke občutiti po vsej Zemlji. Tedaj bo Božja Luč oslabela, ker bo Božja Navzočnost
zatrta. Samo tema se bo širila.
Vas, Svoje zveste sluţabnike, prosim, da izpolnite svojo dolţnost in ostanete pozorni na vse
stvari, glede katerih ste bili posvarjeni. Svojim svetim sluţabnikom, ki boste kmalu jasno
razumeli, kaj se dogaja pred vašimi očmi, pravim tole. Po Svojem Ukazu vam bom Jaz
naročil, da izvršujete svoje svete dolţnosti, zato da rešite čim več duš, s tem da ostanete zvesti
Moji Besedi in hranite Mojo Čredo, dokler Se ne razodenem na Veliki Dan.
Vaš Jezus

Bog Oče: Želim, da sprejmete Resnico, ne z dvomom v svojih srcih, marveč
z ljubeznijo in zaupanjem
Torek, 4. februar 2014, ob 15:00
Moja najdraţja hči, danes je poseben dan, saj Mi je bil končno podarjen dar tvojega
popolnega sprejemanja tega Poslanstva.
Kadar se Jaz dotaknem src duš, ki jim Velim, naj oznanjajo Mojo Besedo, je to za
izvoljeno dušo nadvladujoče. Moja Navzočnost pretrese, pa tudi pomirja. Povzroči
silovit pretres, in to zahteva popolno zaupanje duše. Je zastrašujoča za vse, ki doživijo
Moje Posredovanje, saj zbuja veliko razločevanje zaradi konflikta čustev, ki se vzbudijo
v duši.
Duša je najprej oslabljena od čiste silovitosti Navzočnosti Svetega Duha, telo pa je
občutiti kot težko. Čuti so izostreni, razum pa otopi. Kmalu zatem se pojavi naravna
nuja po spraševanju o tem, kaj se dogaja, in nastopijo lahko dvomi. Toda Navzočnost
Svetega Duha je nedoumljiva in bo takšna ostala, dokler se ne zgodi Moja Volja, če le
duša pristaja na to, kar se od nje pričakuje. Nato dušo zajame hrepenenje po jasnosti,
skupaj s potrebo po pomiritvi. In čeprav išče uteho ter pogum, pa Moči Svetega Duha ni
mogoče zaustaviti, prekiniti ali zadržati.
Pripravljenost duše, da sebi dovoli postati orodje Svetega Duha, zato da bi oznanjala
Resnico, pomeni, da nima moči, da bi kakor koli vplivala na Besedo, jo ovirala ali
posegala vanjo.
Človeški razum se temu občasno upira. Medtem ko dušo pomirja Sveti Duh in se Ga nič več
ne boji, pa vedno obstaja upanje, da se bo ţivljenje za dušo nadaljevalo tako kot prej, ko se
Poslanstvo konča. Seveda pa ni vedno tako.

Tako v tem Mojem Poslanstvu, da zberem Svoje otroke ter jih odpeljem na varno v Svoj
Svet brez konca, temu Poslanstvu ni konca. V veljavi bo ostalo vse do poslednjega Dne.
Zdaj, ko sprejemaš to dejstvo in si nič več ne ţeliš nobene druge alternative, lahko končno
najdeš mir v svojem srcu, Moja hči.
Otroci, le takrat, ko končno sprejmete Moj Dar Knjige Resnice svetu, boste našli mir v svojih
srcih. Samo tedaj, ko verjamete, da Jaz, Bog Najvišji – Vse, kar Je in kar Bo – govorim svetu
v tem času, boste mogli popolnoma zaupati Vame.
Ţelim, da sprejmete Resnico, ne z dvomom v svojih srcih, marveč z ljubeznijo in zaupanjem.
Kadar to storite, vas bom Jaz preplavil s Svojima Mirom in Ljubeznijo. Šele tedaj boste
napolnjeni z radostjo in s srečo. Šele takrat boste svobodni.
Vaš Oče
Bog Najvišji

Mati Odrešenja: Ti Molitvi, dragi otroci, spremljajo velike Milosti
Sreda, 5. februar 2014, ob 15:27
Moj otrok, dušam, ki so nekdaj poznale mojega Sina in ki so odtavale proč od Njega, se je
teţe vrniti nazaj k Njemu, kakor tistim, ki Ga nikoli sploh niso poznale.
Kadar izkusite Jezusovo Ljubezen in Mu nato obrnete svoj hrbet, to v vašem ţivljenju
povzroči veliko praznino. Nič ne more nikdar nadomestiti Njegove Navzočnosti. Ko torej
duša poskuša priti nazaj k Njemu in čeprav jo moj Sin zmeraj pričakuje z veliko Ljubeznijo
ter Potrpeţljivostjo, je tista oseba še vedno negotova glede tega, kako naj odpre svoje srce.
Če se počutite odtujeni od mojega Sina, se nikdar ne smete bati klicati k Njemu. Nikdar vas
ne sme biti sram prikazati se pred Njim, zakaj On je Vselej Usmiljen in bo odpustil vsakemu
grešniku, kadar Ga za to prosi skesana duša.
Kadar ţelite klicati k mojemu Sinu, Ga morate preprosto prositi, naj vas vzame v Svoje
Usmiljenje, ostalo pa prepustiti Njemu.
Tukaj je posebna Križarska Molitev (133) Klic za vrnitev k Bogu:
Dragi Jezus, odpusti meni, odtujeni duši, ki sem se Ti odpovedal, ker sem bil slep.
Odpusti mi, ker sem Tvojo Ljubezen nadomeščal z nekoristnimi rečmi, ki ne pomenijo
nič. Pomagaj mi zbrati pogum, da bom hodil ob Tvoji Strani, da s hvaležnostjo
sprejmem Tvojo Ljubezen in Usmiljenje. Pomagaj mi, da ostanem blizu Tvojemu
Presvetemu Srcu in da nikdar več ne odtavam stran od Tebe. Amen.

Tisti, ki ne poznajo mojega Sina in ki ţelijo biti vzeti pred Prestol Boga Najvišjega, morajo
moliti to Križarsko Molitev (134) Da bi verovali v Obstoj Boga:
O Bog Najvišji, pomagaj mi verovati v Tvoj Obstoj. Odženi proč vse moje dvome. Odpri
moje oči za Resnico o življenju po tem ter me vodi po poti do Večnega Življenja. Prosim,
naj občutim Tvojo Navzočnost. Podeli mi Dar resnične vere preden umrem. Amen.
Ti Molitvi, dragi otroci, spremljajo velike Milosti, tistim, ki ju molijo, pa bo pokazana
Resnica, in njihova srca bodo napolnjena z veliko ljubeznijo, ki je na Zemlji nikdar poprej
niso izkusili. Nato bodo njihove duše očiščene.
Pojdite zdaj, v vednosti, da boste tedaj, ko ste blizu Bogu, blagoslovljeni z Milostjo velikega
miru.
Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja

Mati Odrešenja: Ko bodo duhovniki mojega Sina soočeni s strašno stisko in
krivičnimi obsodbami, morajo klicati k meni
Četrtek, 6. februar 2014, ob 16:15
Moj otrok, ko bodo duhovniki mojega Sina soočeni s strašno stisko in krivičnimi
obsodbami, morajo klicati k meni. Dana mi je bila Milost, da jim lahko dam pogum, ki
ga bodo potrebovali za to, da bodo še naprej služili mojemu Sinu. S tem še zlasti mislim
na duhovnike v Katoliški Cerkvi, ker bodo ti trpeli bolj kot kateri koli drugi Boţji sluţabniki.
Ko pride dan in ko bodo pozvani, naj izrečejo prisego, ki bo zanikala Božanstvo mojega
ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, nikoli ne smejo dvomiti o resničnih namerah tistih, ki
to zahtevajo od njih. Ko bodo od njih zahtevali, naj zavržejo pomen Svete Evharistije in
sprejmejo novo interpretacijo, tedaj bodo vedeli, da je prišla ura. To bo dan, ko se bo
pričel razkroj in boste priča sesipanju zidov pod strehami cerkva vsepovsod.
Ţelim, da vsi duhovniki, ki se bodo morali spoprijemati s temi bridkimi preizkušnjami, molijo
to Križarsko Molitev (135) Da bi branili Resnico:
O preljuba Mati Odrešenja, pomagaj mi v trenutku moje stiske. Moli, da bom
blagoslovljen z Darovi, izlitimi na mojo nevredno dušo po Moči Svetega Duha, tako da
bom vselej branil Resnico. Podpiraj me v vsakem incidentu,v katerem od mene
zahtevajo, naj zanikam Resnico, Božjo Besedo, Svete Zakramente in Najsvetejšo
Evharistijo. Pomagaj mi uporabiti Milosti, ki jih prejemam, da se bom neomajno
zoperstavljal hudobiji Satana in vseh tistih ubogih duš, ki jih izrablja, da oskrunja
tvojega Sina, Jezusa Kristusa. Pomagaj mi v uri moje stiske. Zavoljo duš mi daj pogum,
da vsakega Božjega otroka oskrbujem z Zakramenti, kadar mi Božji sovražniki to
utegnejo prepovedati. Amen.

Ko se ti časi pričnejo, morate biti pripravljeni še naprej opravljati Delo Boga ter nositi Njegov
Kriţ z vztrajnostjo in dostojanstvom, zavoljo vaših lastnih duš in duš vseh Boţjih otrok.
Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja

Jaz nikoli ne bom prezrl tistih, ki so osamljeni, žalostni, prestrašeni in
negotovi glede tega, ali Bog Obstaja ali ne
Petek, 7. februar 2014, ob 23:38
Moja nadvse ljubljena hči, ko se Moja Sporočila širijo in ko vnemajo potrebo po
spodbujanju mnogih, naj se obrnejo Name, boste doživeli številne čudeže.
Neverujoči, tisti, ki pripadajo vsakovrstnim veroizpovedim, in tisti, ki so se zaradi
svojega grešnega življenja ločili od Mene, se bodo spreobrnili. To vam obljubljam.
Človek, čigar oči so zaprte, jih bo odprl. Tisti s sovraštvom v svojih srcih bodo jokali solze
radosti, ko bo odvzeta teţa njihovega bremena. Človek, ki Me sploh ne pozna, Me bo priznal.
Toliki bodo prišli in klicali k Meni, mnogi pa bodo občutili Navzočnost Svetega Duha, ko
bodo končno verjeli, da Sem Jaz posredoval, da jih rešim pred vsem zlom.
Moja hči, prosim, potolaţi vse tiste, ki jih ţalosti način, na katerega se zanika Moj Obstoj v
svetu. Povej jim, da bom Jaz, čeprav bo zatrta vsaka sled o Meni, po Boţji Milosti še naprej
razsvetljeval duše onih, ki kličejo k Meni. Jaz nikdar ne bom zapustil Svojih. Jaz nikdar ne
bom prezrl tistih, ki so osamljeni, ţalostni, prestrašeni in negotovi glede tega, ali Bog Obstaja
ali ne. Samo odriniti morajo svoj napuh na stran ter Me prositi za znamenje Moje
Navzočnosti, pa Se jim bom odzval. Jaz še nikdar prej nisem posredoval v takšnem
obsegu, kot to počnem zdaj. Zaradi Moje Želje, da rešim celotno človeštvo, bom Jaz segel
do src tistih, ki so Me doslej zanikali, če in ko kličejo k Meni.
Pričakujem vaš odziv. Jaz Se ţe veselim ljubezni in veselja, s katerima bom napolnil vaša srca
ter duše v trenutku sprave, kajti to je sladkost vašega spreobrnjenja. To bo čas, ko odklenete
svojo dušo in dovolite, da vam Boţja Luč prinese največji Dar, ki bi si ga kdaj koli mogli
zamisliti – Dar Večnega Ţivljenja.
Vaš Jezus

Mati Odrešenja: Mnogi bodo verjeli, da je antikrist zelo svet človek
Petek, 7. februar 2014, ob 15:50
Moj otrok, če bi moj Sin, Jezus Kristus, v tem času živel na Zemlji, bi Ga umorili. Noben
dostojanstvenik v Njegovi Cerkvi Ga ne bi sprejel. Postal bi predmet zasmehovanja, nato pa
bi se Ga bali in Ga tako prezirali, da bi Ga dali kriţati, tako kot prej.

Tokrat moj Sin prihaja samo v Duhu, po Zapovedi mojega Očeta pa Se na Zemlji ne bo
pojavil kot človek, v mesu. Pozivam, da naj se to Sporočilo vsem jasno pove, kajti mnogi
bodo prišli v Njegovem Imenu, eden izmed njih pa bo prišel v ospredje in trdil, da je on
moj Sin, toda to bo laž.
Antikrist se bo povzpel in postal tako mogočen, da bo njegovo podobo videti vsepovsod.
Postavljali bodo kipe z njegovo podobo, njegov obraz pa se bo neprestano pojavljal v novicah
in na televizijskih zaslonih po vsem svetu. Ploskali mu bodo najvplivnejši voditelji, toda vpliv
nad človeštvom bo zares uveljavljal šele potem, ko ga bo odkrito sprejel in nato podprl laţni
prerok.
Če bi Se moj Sin ponovno razodel v mesu in zbudil pozornost, bi Ga uničili. Antikrista pa bo
svet toplo sprejel in ga zmotno imel za Jezusa Kristusa.
Vsaka Beseda v Svetem Pismu v zvezi z Drugim Prihodom mojega Sina bo prirejena in
izkrivljena, da bi prepričali svet, da doživlja vrnitev Jezusa Kristusa. Sovraţniki mojega
Sina, ki se druţijo z Njegovimi nedolţnimi sluţabniki v Cerkvah mojega Sina vsepovsod,
bodo zavedeni v hudo zmoto. Njihovi voditelji bodo sprejeli antikrista in spodbujali duše, naj
ga malikujejo. Njegov vpliv bo z grozo navdal mnoge, ki ostanejo zvesti Bogu, in pomembno
je, da zavarujete svoje duše pred njegovo hipnotično privlačnostjo.
Medalja Odrešenja vas bo, če jo boste nosili na sebi, poleg drugih Milosti, ki jih
obljublja, varovala pred močjo antikrista. Da ne bo pomote, antikrist bo očaral mnoge, in
imeli ga bodo za najmočnejšega, najpriljubljenejšega, najbolj karizmatičnega in
najvplivnejšega voditelja vseh časov. Mnogi bodo verjeli, da je antikrist zelo svet človek,
zaradi njegovih zvez s Cerkvijo mojega Sina pa se bo na milijone ljudi spreobračalo k
tistemu, glede česar bodo verjeli, da je Resnica. Ta laţna zunanjost svetosti bo prinesla solze
veselja vsem tistim, ki vse do tedaj niso imeli ne zaupanja v svoje ţivljenje ne vere v Boga.
Tega človeka bodo obsipavali s hvalo ter mu pripisovali zasluge za rešitev svojih duš.
Sprva bodo antikrista imeli za velikega voditelja s privlačno, šarmantno in prikupno
mikavnostjo. Nato bo sčasoma pričel kazati moči ozdravljanja in pojavili se bodo številni
ljudje, ki bodo trdili, da jih je on ozdravil. Mnogi bodo tudi zatrjevali, da v njegovi
navzočnosti doţivljajo čudeţe. Nato se bo vsepovsod pojavila vrsta laţnih prikazovanj, v
katerih bo videti podobo znamenja Svetega Duha.
Mediji bodo o njem ustvarili boţansko podobo in zelo redki si ga bodo drznili javno grajati.
Ker bo obvladal številne jezike, bo v zelo kratkem času preslepil milijone. Nato se bodo
pričele govorice, da se je Jezus Kristus vrnil drugič. Podţigali jih bodo tisti, ki bodo s
širjenjem laţi neutrudno delali za antikrista, dokler ga naposled ne bodo zmotno imeli za
mojega Sina. Zdaj vsi ti dogodki zvenijo za lase privlečeni, toda ko se bodo vsi odvili pred
vami, se bo to zdelo kot naravno zaporedje dogodkov, ki jih bodo številni imeli za
poţivljajoče.
Prav tako kot Satan vsako zlobno zmoto svetu predstavi od zadaj naprej – se bo nato ob
pomoči satanističnih ritualov zdelo, da se antikrist dviguje v Nebesa. Mojega Sina bo ob
Njegovi vrnitvi videti, kako se spušča na oblakih – obratno kot tedaj, ko Se je povzpel v
Nebesa – prav tako, kot je On obljubil.

Nato bodo antikrist in vsi tisti, ki so ga hlapčevsko oboţevali, vrţeni v ognjeno jezero, in mir
bo vaš, dragi otroci. Kajti vsi tisti, ki ostanejo zvesti Resnici, bodo, kot bi trenil, povzdignjeni
v Novi Raj, ko bodo Nebesa in Zemlja postale eno.
Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja

Mati Odrešenja: Moj Oče bo pretresel svet tako fizično kot duhovno
Sobota, 8. februar 2014, ob 16:00
Moj dragi otrok, kakor se je Sveti Duh, Dar od Boga, spustil nad apostole mojega Sina, prav
tako se bo izlil nad vse tiste, ki v teh časih ljubijo mojega Sina.
Moj Oče ima številne načrte, ki jih bo izvršil, da reši prav vsakega Svojega otroka. Ti
načrti obsegajo mnoge čudežne dogodke, vključno z izlitjem posebne Milosti, z razodetji,
danimi tebi po teh Sporočilih, da se zagotovi, da Božji otroci ne zaidejo na napačno pot,
in številna druga posredovanja. Nekatera od teh posredovanj bodo v obliki ekoloških
kazni. Ko bodo postale tako stalne, ljudje nič več ne bodo mogli trditi, da poplave,
potrese, cunamije, vulkane in orkane povzroča človekovo zanemarjanje Zemlje.
Bog ima oblast nad Zemljo, zakaj On jo je ustvaril. On bo odločil o njeni usodi – nihče drug –
kajti vsa Oblast pripada Njemu.
Moj Oče bo pretresel svet tako fizično kot duhovno, medtem ko hudobčevi načrti in zlobna
dejanja uspevajo v vsakem narodu. Vsakemu dejanju onečaščenja zoper Boga se bodo
zoperstavila Njegova povračila, ki bodo izvrševala neznosno kaznovanje. Moj Oče se bo
silovito bojeval z grehom človeštva in človek nikoli ne sme podcenjevati Boţje Moči.
Ljubezni Boga se nikdar ne sme jemati za samoumevno. Nikoli se Ga ne sme imeti za šibkega
samo zato, ker je Njegova Ljubezen do Njegovih otrok nedoumljiva. Njegovo Usmiljenje je
veliko, vsem tistim, ki ljubijo Boga, pa bo prizaneseno med stiskami, ki se bodo zgrnile nad
človeštvo, ko bo Bog zavrţen v prid laţnim bogovom in obsedenosti človeštva s samim seboj.
Molite, molite, molite, kajti vse napovedane reči v pripravi na Drugi Prihod mojega Sina
se bodo pričele zdaj. Dogodki bodo nagli in Satanova vojska bo s premišljenimi koraki v
naskoku zavzela Cerkve mojega Sina, tako da bo to redkokdo opazil. Potem jim bo vseeno,
kajti nedolgo zatem jih bodo imeli toliko zavedenih in v svojih krempljih, da jim nič več ne
bo treba prikrivati svojih resničnih namer.
Vi, moji dragi otroci, se morate pripravljati zdaj, ostati mirni, storiti vse, kar vam je bilo
naročeno, in moliti. Ostanite skupaj. Drugim dušam prinašajte Resnico, goreče molite za
spreobrnjenje tistih, ki ne verujejo v Boga, in za vse tiste, ki ţalijo spomin na mojega Sina,
Jezusa Kristusa.
Vaša ljubljena Mati, Mati Odrešenja

Bog Oče: Ni je stvari, ki je Jaz ne bi storil za Svoje otroke. Nobena žrtev ni
prevelika
Nedelja, 9. februar 2014, ob 19:00
Moja najdraţja hči, ni je stvari, ki je Jaz ne bi storil za Svoje otroke. Nobena ţrtev ni
prevelika.
Poniţujem Se, zato da lahko Svoje Srce poloţim pred njihove noge, pa vendar ga bodo še
naprej teptali. Poniţujem Se s tem, da jih kličem po teh Sporočilih, oni pa Me zasmehujejo in
se norčujejo.
Dovolil Sem jim, da so bičali in umorili Mojega Sina, oni pa podcenjujejo Veliko Ţrtev, ki
Sem jo storil zanje, da bi jim dal ţivljenje ter jih osvobodil iz suţenjstva hudobcu.
Rotim jih, naj poboljšajo svoje poti, oni pa se ne menijo Zame. Pošiljal Sem izvoljene duše,
da bi govoril z njimi in da bi oznanjal Svojo Besedo, oni pa so jim pljuvali v obraz.
Nadnje Sem pošiljal kazni, a jih niso izučile. Namesto tega so zatrjevali, da so bile zgolj igra
usode in da niso imele nič opraviti z Mano.
Pošiljal Sem jim Svojo Ljubezen po čudeţnih Darovih, danih vizionarjem, vidcem, svetnikom
in prerokom, pa so jih le redki izkoristili. Zapomnite si zdaj Moje Besede, Knjiga Resnice
je največji Dar, ki Sem ga dal svetu, odkar Sem poslal Svojega edinega Sina, da bi vas
odrešil. Ta Dragoceni Dar poklanjam zato, da bo odprl vaše srce, osvobodil vašo dušo iz
njene navezanosti na hudičeve skušnjave in vam pomagal, da se pripravite na Moje
Kraljestvo.
Moje Mogočno Posredovanje v tem času pomeni, da bo hitrost, s katero se bo Moja
Beseda širila od danes naprej, pretresla in presenetila mnoge. Ko slišite, da se Moja
Beseda govori v vsakem jeziku, pri čemer je vključene malo organizacije s človeško
roko, vam bo dan dokaz Moči Svetega Duha.
Jaz bom zagotovil, da se Moje Delo obdrţi. Pohodil bom vse tiste, ki skušajo zaustaviti Mojo
Roko. Na stran bom odrinil one, ki jih vodi hudi duh, in udušil hrup njihovih bednih glasov.
Z zamahom Svoje Roke bom utišal tiste, ki Me skušajo ustaviti, ko pa samo ţelim rešiti prav
vsako dušo. Jaz Sem odločen, da ne bom dovolil, da bi bilo to Delo prezrto, kajti ko Jaz
Poslanstvu, kakršno je tole, enkrat dam Svojo Avtoriteto, ste lahko prepričani, da človekova
moč ni nič v primerjavi z njo.
Bodite mirni, dragi otroci, in zaupajte Vame, svojega ljubljenega Očeta. Moja Ljubezen je
tako silna, da je ni moč oslabiti, ne glede na to, kako hudo grešite. Jaz dopuščam te
preizkušnje, stiske in zlobne načrte za izbris vseh sledi o Mojem Sinu, vendar le za kratek čas.
Nikoli se ne bojte Mojih Načrtov, kajti imajo namen, in to je, da iztrebijo vse zlo ter vsem
vam prinesejo ţivljenje Veličastva, v skladu z Mojo Sveto Voljo. Veliko je tega, česar se
imate veseliti.

Vse, kar prosim, je, da molite in se držite vsega, kar Sem vam v tem času dal po Svojem
Svetem Poslanstvu, da vsem vam prinesem največji, neprecenljivi Dar, ki Sem ga
ustvaril za vas na Novem Nebu in Novi Zemlji – Moj Novi Raj – natanko tako, kot je
bilo mišljeno, ko Sem ustvaril Adama in Evo.
Vedno se spominjajte Moje Ljubezni do vseh vas, kadar se počutite slabotni ali ranljivi, kajti
tako velika je, da presega vaše razumevanje.
Vaš ljubljeni Oče
Bog Najvišji

Mar ne veste, da bo, potem ko se zgodi Moj Drugi Prihod, vaša duša
obstajala na vekomaj
Ponedeljek, 10. februar 2014, ob 15:43
Moja draga ljubljena hči, Moj Čas je blizu in Nebesa se pripravljajo na veliko gostijo, ko
se bodo Nebesa združila z Zemljo, da bi postale eno.
Potekajo številne priprave in Moj ljubljeni Oče načrtuje, da bo prinesel mnoge Darove tistim,
ki Ga ne poznajo. Vsi angeli in svetniki so se zdruţili, da molijo za vse duše, v upanju, da bo
Resnica izročena vsem ljudem, še zlasti tistim, ki so nevedni glede obstoja Nebes in Pekla.
Kadar je dušam predloţena Boţja Beseda, je te ne sprejmejo vedno. Namesto tega se
izogibajo Besedi, čeprav je njihovo edino sredstvo odrešenja. Zakaj je človek tako trmast in
tako trdno odločen, da verjame samo v tisto, kar hoče, ter zgolj tisto, kar zadovoljuje njegov
lastni jaz? Zakaj človek ne uspe videti povezave med grehom v svojem ţivljenju ter občutkom
nezadovoljstva, ki ga čuti, povzroča pa ga to, da se ne sprijazni s tem, da ni nič? Samo zaradi
Ljubezni Mojega Očeta do sveta in vseh Njegovih Otrok je bilo človeku danih toliko
moţnosti, da postane celovit. Kljub temu pa bi on raje ţivel polovično ţivljenje, v katerem je
Bog vstavljen zgolj v nekatere dele in tja, kjer mu ustreza.
Jaz, Jezus Kristus, bom kmalu odprl um tistih, ki ne prepoznavajo Božje Besede v teh
Sporočilih. Zaigral bom na njihova srca in jih napolnil s hrepenenjem po Resnici. Kadar ste
napolnjeni z zmotami, soočeni z neresnicami ter hranjeni z laţmi glede greha in tega, kako ga
vidijo Boţje Oči – bom Jaz stal kot pregrada, da vas varujem. Jezil bom številne, kajti Jaz
ne odneham zlahka, kadar se človek ne meni za Dar Svetega Duha. Postal bom kakor trn
v vašem boku – kakor skelenje alkohola, kadar ga izlijete na odprto rano. Zelo redkim bo
uspelo, da Me bodo prezrli, toda vsi ne bodo sprejeli Mojega Poslednjega Daru Večnega
Odrešenja.
Ţal bodo mnogi zavrnili Moj Poslednji Klic in bodo namesto tega sledili zveri, to pa pomeni,
da se bodo za večno pogubili. Mar ne veste, da bo, potem ko se zgodi Moj Drugi Prihod, vaša
duša obstajala vekomaj?
Izbrati boste morali Večno Ţivljenje z Menoj ali pa večno pogubljenje s hudičem. Vmes ni
ničesar. Vsak človek si bo izbral pot po lastni izbiri.
Vaš Jezus

Nazadnje bo Judom razkrit dokaz Zaveze Mojega Očeta
Torek, 11. februar 2014, ob 23:41
Moja nadvse ljubljena hči, kako je to Poslanstvo zraslo in kako se bo zdaj zelo naglo razvilo,
ko Se pripravljam na Svoj Čas, da pridem.
Pričel Sem z naslednjim načrtom, da prinesem vsem Božjim otrokom zavedanje o
veličastnem novem svetu, ki vas čaka, in ta priprava bo po stopnjah. Prva stopnja je
očiščevanje. To bo pomenilo nerede, podnebne spremembe, pretrese in strašno
apostazijo, ki se bo razširila po Zemlji. Vse to se bo dogajalo istočasno. Nato bo Moja
Cerkev padla in samo Preostanek se bo trdno držal Resnice ter pričeval za Mojo Sveto
Besedo.
Jaz bom zbral ljudi z vseh koncev sveta – najprej vsako Krščansko veroizpoved. Nato bom k
Sebi pritegnil druge. Nazadnje bo Judom razkrit dokaz Zaveze Mojega Očeta, in privedeni
bodo v Boţje Kraljestvo, kot je bilo prerokovano.
Mnogi glasovi zdaj preglašajo Moj Lastni Glas, toda kljub temu bodo zaznali samo Moj Glas,
kajti Moj Jezik je kakor meč in Moja Navzočnost kakor razvejana strela. Ko dam občutiti
Svojo Navzočnost, bo to v najskromnejših bivališčih, delil pa jo bom s prijaznimi dušami – z
blagimi, pa tudi z bistrimi. Svojo Navzočnost bom razodel med pogani, in prvikrat se bodo
spraševali o svoji prihodnji večnosti ter pričenjali odpirati svoja srca Meni. Vidite, niti ena
sama duše ne bo ostala nedotaknjena. Nekateri Me ne bodo sprejeli, toda vedeli bodo, da Sem
Jaz tam.
Moj Čas, da po Moči Svetega Duha dam občutiti Svojo Navzočnost, je zelo blizu. Jaz
ţelim, da pomirite svoje duše pred Menoj in da ste pripravljeni, da Me sprejmete, kajti ne
boste vedeli ne časa ne ure. Eno, kar pa vam bom povedal, je, da bo nenadoma.
Vaš ljubljeni Jezus

Le z besedami pritrjujejo temu, kar pomeni Moj Drugi Prihod
Sreda, 12. februar 2014, ob 23:00
Moja draga ljubljena hči, kako dolgo je človek mislil, da bom Jaz čakal, preden Se bom z
njim ponovno pogovarjal pred Svojim Drugim Prihodom? Mar je mislil, da bom to storil leto
pred tem? Mesec dni prej? Teden pred tem? Ali pa je bil prepričan, da ga Jaz sploh ne bom
posvaril?
Pred Mojim rojstvom je bil svetu obljubljen Mesija. Moj Oče je govoril po prerokih, zato
da bi bili človeštvu dani upanje, modrost in Milost, da bi sprejelo Boţjo Besedo, tako da bi
bilo pripravljeno na Moj prihod. Ali so prisluhnili? Mnogi so in so se pripravljali na Moj Čas.
Žal pa niso bili pripravljeni, ko Sem se rodil. Nato jim je Janez Krstnik izročil Besedo ter
jih svaril, naj se pripravijo. So bili pripravljeni? Ne, kajti niso mu verjeli. A vendar so bili
številni rešeni, kajti po Moji smrti na Kriţu, povzročeni z njihovo zavrnitvijo Mene, Sem jih
odrešil v Očeh Svojega Očeta.

Toliki so se takrat borili proti Mojemu Poslanstvu, pa vendar jih je toliko hodilo za Menoj.
Zdaj se svet ponovno pripravlja zaradi Ljubezni Mojega Očeta do vseh Njegovih otrok.
Tokrat bo težje. Kljub vsemu svojemu znanju o Meni še vedno ne bodo hoteli verjeti, da
Bog posreduje in jih pripravlja po Svoji prerokinji. Dlje kot se oddaljijo od Boga, manj
vedo o Moji Obljubi. Le z besedami pritrjujejo temu, kar pomeni Moj Drugi Prihod, ker
mnogi med njimi v resnici sploh nič ne vedo o njem.
Tokrat jim ne bo preostalo dosti drugega kot to, da vidijo znamenja, ki jim bodo morali
biti priča, kajti Jaz bom razodel vse. Kadar Jaz rečem, da se bo nekaj zgodilo, in ko se
potem to tudi zgodi, bodo še vedno zanikali, da je prerokba prišla od Besed, ki so jih
izgovorile Moje Ustnice. Ko bodo videli, kako se Zemlja obrača, drhti in ostale kazni, ki se
bodo izlile nanje, bodo še vedno zatrjevali, da za to obstaja znanstveni razlog.
Ko bo velika apostazija zajela svet ter zatrla Krščanstvo v prid poganstvu, bodo mar pravili,
da je to nekaj dobrega? Odgovor je da. Torej, ko Moja Navzočnost postane manj cenjena pri
tolikih, kakšne moţnosti ima svet proti Satanu? Zaradi tega vas Moj Oče pripravlja zdaj, kajti
On se nikoli ne vda, kadar pripravlja Svoje otroke na Svoje Veliko Usmiljenje.
Pripravljanje človeštva se bo nadaljevalo in svetu bo dana Resnica, da bil človek
obvarovan pred dokončnim uničenjem. Moj Čas je blizu, vse človeštvo pa si mora
oddeliti čas, ki ga potrebuje za pripravo svojih duš. Časa se nikdar ne sme zapravljati, ko
se pripravljate, da Me sprejmete. Nikoli ne smete zavreči Besede, dane Boţjemu preroku. Če
to storite, udarite Mene, vašega Jezusa po Licu.
Vaš ljubljeni Odrešenik
Jezus Kristus

Mati Odrešenja: Kmalu molitve »Zdrava, Marija« ne bo slišati ne znotraj
ne zunaj Cerkve mojega Sina
Sreda, 12. februar 2014, ob 22:45
Moj otrok, kakor bodo Podoba mojega Sina, Njegova Beseda in Njegova Obljuba, da
ponovno pride, prezrte in nato izkoreninjene, tako bo tudi z vsako omembo mene, vaše
ljubljene Matere.
Kmalu molitve »Zdrava, Marija« ne bo slišati ne znotraj ne zunaj Cerkve mojega Sina. Veliko
neodobravanja bo izkazanega tistim, ki obiskujejo moja sveta Svetišča, Marijanske skupine pa
bodo kritizirane iz številnih razlogov, vse neutemeljeno. Slišati ne bo nobenega priznanja
glede pristnosti prikazovanj, ki vključujejo mene, Preblaţeno Devico Marijo, Boţjo Mater.
Pravkar prenovljena lupina Cerkve mojega Sina na Zemlji se bo kmalu zgražala nad
vsemi omembami mene. Pod na novo določenim reţimom, ki bo uveden v prihodnosti, bodo
poboţnosti do mene zaustavljene v številnih cerkvah. Jaz bom pozabljena, nato pa
prezirana od tistih, ki bodo zatrjevali, da predstavljajo novo moderno, vsevključujočo
cerkev, ta bo le malo podobna Cerkvi, ki jo je na Skali vzpostavil ljubljeni apostol
mojega Sina, Peter.

Ko vidite, kako se bo na ta način opravilo z vsemi pobožnostmi do mene, Svete Matere
Božje, se, prosim, zavedajte, da bodo ta nova pravila na zahtevo hudobca. Hudobec me
prezira ravno toliko, kot se me boji. Ve, da pobožnost duš do mene zadržuje njegove
hudobne poti in da ga molitev mojega Najsvetejšega Rožnega Venca biča ter ga naredi
nemočnega. S tistimi prihajajočimi dnevi se bodo morali spoprijemati oni, ki me ljubijo, in
prišel bo čas, ko bo povezanost Cerkve z mojimi Svetišči pretrgana. Ko se to zgodi, boste
vedeli, da bo to namenjeno ločitvi Boţjih otrok od mojega vpliva, ki pa bo v tistih časih
nujen, če naj vam pomagam pribliţati se mojemu Sinu.
Moja vloga je, da vas pripravim na Veliki Dan Drugega Prihoda mojega Sina. Še naprej
nameravam klicati svoje otroke, dokler ne pride ta Dan. Ţelim samo privesti duše pred
mojega Sina, tako da jim lahko On podari Večno Odrešenje. Gre le za rešitev duš, toda
hudobec se bo na vse pretege trudil, da bi to preprečil.
Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja

Mati Odrešenja: To je čas, ko bodo duše morale na Zemlji prestajati
bolečino Vic
Četrtek, 13. februar 2014, ob 13:43
Moj ljubi otrok, zakaj se vznemirjaš glede teţav, s katerimi se moraš vsak dan soočati v tem
Poslanstvu? Mar ne veš, da je Vsa Oblast v Rokah Mojega Očeta, Boga Najvišjega?
Ko človeštvo prestaja poslednje očiščevanje, to morda ni prijetno, toda brez njega duše ne
bodo očiščene. To je čas, ko bodo duše morale na Zemlji prestajati bolečino Vic. Samo tisti,
ki so čisti in s čistimi dušami, lahko vstopijo v Novi Raj, ki je Boţje Kraljestvo. Zato vas vse
pozivam, da se sprijaznite z Božjim Posredovanjem v svetu, namesto da ste prestrašeni.
Bodite vdani v to, kar mora biti, kar se mora zgoditi, in v katera koli dejanja, ki so
potrebna za to, da vse vas obvarujejo pred hudobijo in krivicami, ki jih bodo
človeškemu rodu prizadejali tisti, ki so zvesti zgolj samim sebi ter tistim, ki so Satanovi
zastopniki.
Ţelja mojega Sina je, da najprej zdruţi vse tiste nedolţne duše, ki ne verujejo v Boga. Moj Sin
ve, da se bodo tisti, ki ljubijo Boga, ki pa Ga morda ne sprejemajo, sčasoma spreobrnili k
Njemu. On zaupa tistim, ki Ga resnično ljubijo, a ki zavračajo Njegovo Posredovanje po teh
Boţjih Sporočilih, saj bodo tudi ti pribeţali k Njemu. Tisti, ki Ga ne poznajo, in tisti, ki
nočejo priznati, Kdo Je On, so tisti, glede katerih Ga najbolj skrbi. Zato vselej pomnite,
da bodo te izgubljene duše prve duše, po katerih moj Sin najbolj hrepeni. Ti so ljudje, ki
Ga najhuje prizadenejo; ki Mu povzročajo strašno bolečino ter trpljenje in ki so bili
vzrok Njegovim Krvavim Solzam, ko je On trpel Smrtni Boj v Vrtu.
Kaznovanja so poslana ne zgolj kot kazni za grehe človeštva, ampak kot način, da se
človeštvo spravi k pameti in na kolena v poniţnosti.

Ko je človek očiščen svoje prevzetnosti, svoje vere v lastno veličino in zmotnega
prepričanja, da je njegova moč večja od Božje, potem ga je mogoče le s takšnim
očiščevanjem narediti sposobnega, da stoji pred Bogom.
Oseba, ki je v smrtnem grehu in ki noče pokazati kesanja, nikoli ne bo mogla prenesti
bolečine Boţje Luči. Torej je Dejanje Usmiljenja, da Bog posreduje, zato da bi pripravil to
dušo, tako da bo tudi ona lahko deleţna Boţje Slave. Zaradi Ljubezni Boga in Njegove
Velikodušnosti bo On dopustil, da nastopijo ti teţki časi, ki so se ţe začeli. Ne zato, ker On
hoče zgolj kaznovati Svoje otroke za njihovo hudobijo, ampak da zagotovi, da postanejo
vredni Večnega Ţivljenja.
Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja

Trpite molče, kadar ste mučeni, prenašate podle oblike krutosti, ste
obrekovani, žaljeni ali zasmehovani v Mojem Imenu
Petek, 14. februar 2014, ob 22:00
Moja draga ljubljena hči, kadar človek trdi, da je podkovan v znanosti, bo moral to dokazati,
da bi vi verjeli vanj. Kadar učitelj trdi, da ve za številne stvari, boste spoznali, kako dober je,
če se lahko učite od njega. Kadar Boţji moţ pravi, da o Bogu ve vse, lahko te informacije
posreduje, in vi boste poučeni. Kadar pa Boţji moţ zatrjuje, da je navdihnjen od Svetega
Duha, ga boste spoznali edinole po sadovih, ki jih obrodi, in ne po znanju, ki ga posreduje.
Kadar je na Delu Sveti Duh, bo to imelo za posledico številne sadove, ki se bodo pokazali
takole: ljudje, ki so pritegnjeni k Svetemu Duhu, bodo pritegnjeni bližje k Bogu. Druge
bodo ljubili z večjim žarom kot prej. Delili bodo svojo ljubezen. Nato bodo hoteli
preživeti več časa v molitvi, pri čemer pa bodo še posebej raje molili za duše drugih kot
za svoje lastne namene.
Ljubezen do Boga bo postala globlja in bolj osebna. In ko dovolijo Svetemu Duhu, da jih
zajame, bodo občutili neodloţljivo potrebo po tem, da se popolnoma predajo Boţji Volji.
Tisti, ki so navdihnjeni od Svetega Duha, ne bodo izkazovali sovraštva tistim, ki jih
prezirajo. Namesto tega si bodo po molitvi prizadevali rotiti Me, naj rešim tisto dušo.
Boţja Ljubezen lahko prodre v dušo samo po Moči Svetega Duha. Duša bo vedno občutila
mir in spokojnost, kljub trpljenju, ki ga bodo neizogibno morali prestajati, čim bolj se zbliţajo
z Menoj, njihovim Jezusom.
Jaz ne razdvajam ljudi. Pritegujem blagoslovljene – tiste z dovolj ljubezni, porojene iz
globokega občutka ponižnosti do Boga – v Svoje Presveto Srce. Ko se enkrat nastanijo
znotraj Mene, je njihova edina ţelja prinašati Mi duše. Ko resnično postanejo Moji, v edinosti
z Menoj, bodo predmet sovraštva. Za sovraštvo, ki jim bo izkazano, pa jim ne bo mar, ker Me
ne bodo zapustili, če je njihova ljubezen do Mene dovolj močna. Občasno utegnejo pasti, ker
bodo tarča zatiranja. Občutili bodo bolečino zavrnitve – prav kakor jo občutim Jaz.

Zasmehovani bodo, grajani in imenovani za nespametne – prav tako, kot Sem bil Jaz. Občutili
bodo teţko breme zaradi načina, na katerega bodo izobčeni – prav tako, kot Sem bil Jaz.
Njihovi vednosti in njihovi modrosti, ki jim je dana od Svetega Duha, se bo ostro
nasprotovalo, pa vendar bo tisto, kar izrečejo v Mojem Imenu, ostalo globoko vtisnjeno
v spominu vseh, s katerimi pridejo v stik.
Torej, Moji ljubljeni učenci, mislite Name, ko Jaz hodim med vami. Ne morete Me videti, se
Me dotakniti ali se zazreti v Svetlobo Mojega Obličja, toda vedite, da Sem Jaz z vami, prav
tako, kot Sem bil, ko Sem hodil po Zemlji s Svojimi ljubljenimi apostoli. Nisem poiskal
inteligentnih, učenih ali zvestih privrţencev druţbe – četudi jih Jaz toplo sprejemam in
objemam, tako kot vse Boţje otroke. Ne iščem odobravanja učenih, poveličevanih med vami,
voditeljev vaših drţav ali cerkva. Jaz ne iščem znaka odobravanja, ki si ga človek tako
ognjevito ţeli. Namesto tega Jaz poiščem krotke, ponižne in tiste, ki jim je mar zgolj za
dobrobit drugih, pred in nad svojimi lastnimi potrebami. To so duše, ki jih blagoslavlja
Moja Roka. Njihova ljubezen do drugih zrcali Mojo Lastno Ljubezen. Trpljenje
sprejemajo prav tako kot Jaz, in zanje je le malo pomembno. Ti ljudje so hrbtenica
Krščanstva, Sveti Duh pa je zakoreninjen v njihovih dušah, v dobro vseh Božjih otrok.
Nikdar se ne sramujte Daru Svetega Duha. Trpite molče, kadar ste mučeni, prenašate podle
oblike krutosti, ste obrekovani, ţaljeni ali zasmehovani v Mojem Imenu, kajti kadar ostanete s
sklonjeno glavo, bodo hudič in vse tiste nesrečne duše, ki jih uporablja, da vas pesti, propadli
v svojih poskusih, da bi vas odtrgali od Mene.
Bodite pokončni in izpovedujte svojo zvestobo do Mene z lahkotnostjo srca ter s čistostjo
duše, in Jaz vas bom blagoslovil z Darom Miru ter Spokojnosti.
Vaš Jezus

Mati Odrešenja: Antikrist bo uporabil svoje tako imenovane stigme kot
sredstvo, s katerim bo svet prepričal, da je on Jezus Kristus
Sobota, 15. februar 2014, ob 17:14
Moj otrok, ko prevara zajame duše pod vplivom antikrista, bodo ljudje preslepljeni s
številnimi dejanji, deli in besedami, ki bodo prihajali od njega. Prijazen in pomirjujoč ter
mirnega vedenja bo predrzno upravičeval vsak greh proti Bogu. Celo najpodlejši greh zoper
človeštvo bo lahkotno odpravil z razlago, kot da je nepomemben. Mnoge bo prepričal, da je
jemanje ţivljenja v dobrobit drugih in pomemben del človekovih pravic. Bogokletja, ki bodo
bruhala iz njegovih ust, bodo veljala za pravična in pravilna. Vse bo opravičeval z navajanjem
Svetega Pisma v obratni smeri. Tisti, ki bodo pozorno poslušali vsako njegovo besedo, ne
bodo vedeli dovolj o Boţji Besedi, da bi mu lahko oporekali. Nato bo dajal vtis, da nenehno
moli, in razglasil bo, da je duhovno obdarjen.
Antikrist bo iskal druţbo tistih, za katere se zdi, da izvršujejo velika dela v dobrodelne
namene, in laskal bo tistim, ki veljajo za svete v Boţjih Očeh.
Sčasoma se bodo ljudje spreobračali v tisto, o čemer bodo verjeli, da je resnično razsvetljena
ena svetovna religija, v kateri bo antikrist igral veliko vlogo.

Nato bo uporabil vsako demonsko moč, ki mu jo daje Satan, da bi svet prepričal, da ima
stigme, ki se jih povezuje s svetniki. Antikrist bo uporabil svoje tako imenovane stigme kot
sredstvo, s katerim bo svet prepričal, da je on Jezus Kristus in da je prišel rešit svet. Nato bo
dejal, da razglaša Drugi Prihod, in tiste, ki bodo v oboževanju padli pred njegove noge,
bo z njim vred izbrisal Gospodov Angel, ki jih bo vrgel v ognjeno jezero.
Vaša Mati
Mati Odrešenja

Nič dobrega ne more priti iz sovraštva, ker prihaja edinole od Satana
Nedelja, 16. februar 2014, ob 15:47
Moja srčno ljubljena hči, kadar sovraštvo vstopi v duše, se morajo te bojevati z vsakim
delčkom svojega bitja, da ga izkoreninijo. Če se ne, potem bo le-to pogoltnilo dotično dušo
ter jo še naprej grizlo, dokler ne bo razţrta.
Hudič povzroča nezaupanje, nelagodje, zmedo, strah, nato pa ne bo miroval, dokler
duša, ki si jo je izbral za tarčo, ne postane polna sovraštva do sebe in drugih. Sovraštvo
v duši povzroča opustošenje med vsemi osebami, s katerimi ta duša pride v stik.
Okužena duša bo uporabila vsako taktiko in trik, da bi spodbudila druge, da se
spopadejo z njo, dokler druga duša prav tako ne postane okužena, in tako se vzorec
nadaljuje. Sovraštvo se širi kot virus in raste, ker zajame ter obsede dušo, dokler se ta duša
ne čuti prisiljena širiti tega sovraštva med drugimi. Tako se zagreši umor zaradi sovraštva, ki
ga človek čuti do drugega. Sovraštvo se podţiga z laţmi in neresnicami ter še naprej raste,
dokler ne prevzame toliko duš, da iz njega lahko veje samo zlo. Nič dobrega ne more priti iz
sovraštva, ker prihaja edinole od Satana.
Satan je lažnivec in zaseje semena dvoma v tiste duše, ki popustijo v svoji pazljivosti.
Vsakokrat uporablja greh napuha, da v duši ustvarja sovraštvo proti drugi osebi. On
ustvarja nesoglasja med Boţjimi otroki, ki so zaradi izvirnega greha slabotni, in če niso Moji
pristni privrţenci ter če se ne drţijo Besede Mojega Očeta, bodo postali ţrtev prevare.
Nikoli si ne drznite po eni strani sebe razglašati za Božjega otroka, po drugi pa drugo
osebo presekati na dvoje. Nikdar z ene strani ne recite, da ste napolnjeni s Svetim Duhom, z
druge pa, da je druga duša sluţabnik hudiča. Nikoli ne sodite druge osebe po tistem, kar imate
vi za greh, ko pa ste vi sami skazili Mojo Podobo. Nikoli ne postavljajte sebe nad Mene in
ne pravite, da veste več od Mene, ko pa sledite Satanovim navodilom. Tisti z očmi, ki
odsevajo Moje Lastne, so vsevidni in morajo moliti za takšne duše, tako da je le-tem dana
Milost, da se iztrgajo iz krempljev zveri.
Moja Pot naprej postaja teţja. Samo tisti, ki jim je podeljen pogum, ta jim je dan po Moči
Svetega Duha, se bodo mogli vzpenjati po njej. Ţal bodo mnogi obupali, na veliko
zadovoljstvo hudobca.

Trnje tega Poslanstva utegne trgati vaše meso in kruta zbadanja sovraštva utegnejo prebadati
vaša srca, toda Jaz Sem Tisti, Ki hodi pred vami in Sem zato Tisti, Ki prenaša glavnino
sovraštva. Vedno si zapomnite, da so napadi na to Poslanstvo napadi proti Meni.
Sovraštvo proti temu Poslanstvu je sovraštvo zoper Mene, Jezusa Kristusa. Ne morete na
en način reči, da Me ljubite, nato pa svoje sovraštvo do Mene razglašati na različne načine.
Ste ali za Mene ali proti Meni. Bodisi Mi verujete bodisi Mi ne. Če verujete Vame, nikdar ne
smete preganjati druge duše, kajti če to storite, vas je Moj sovraţnik odtrgal od Mene, in
nimate nobene pravice razglašati, da ste od Mene.
Vaš Jezus

Odtrgajte dušo – življenje – proč od Mene, pa vaše lastno življenje – Večno
Zveličanje – nič več ne bo vaša pravica
Ponedeljek, 17. februar 2014, ob 00:15
Moja nadvse ljubljena hči, ko pride čas za Poslednji Dan Sodbe, Me bodo mnoge duše
zanikale, v njihovih srcih pa bo veliko strahu. Kajti do takrat bo Resnica kakor kristalno
čisto jezero, brez madeţa. Tako jasna bo Resnica, da bo takšna, kot če bi zrli v ogledalo. In
kaj bodo videli? Videli bodo Moje Obličje, Mojo Žalost, Mojo Ljubezen, Moje
Obžalovanje, Mojo Jezo, in potem bodo doživeli Mojo Pravičnost, kajti takrat se ne bo
mogoče obrniti nazaj.
Čas, dan človeštvu, da se odkupi, je zdaj. Dodeljen Mi je bil ta čas, v katerem naj vas vse
pripravim. Izrabite ga preudarno, in videli boste Boţjo Slavo. Zapravite ga, pa nikdar ne boste
videli Svetlobe ali Veličastva Mojega Kraljestva. Namesto tega boste morali prestajati večno
ločenost od Mene. Vaša edina družba bo krdelo volkov – besnih demonov – v breznu – ki
je bivališče zveri. Vsi tisti, ki podleţete hudobiji, ne glede na teţo, boste padali vedno dlje od
Mene – bolj, ko zanikate Boţjo Besedo.
Ta čas je bil dan človeštvu, zato da se bo ustrezno pripravilo. Moje Poslanstvo je, da
odstranim mrene z vaših oči, tako da vam lahko pokaţem, kaj morate storiti, zato da vas Jaz
lahko sprejmem v Svoj Novi Raj.
To Poslanstvo je morda vaša edina moţnost, da vam omogoči zgrabiti Mojo Roko, preden
boste pahnjeni v veliko praznino prevare. Satan je razglasil, da bo še naprej kradel duše
tistih, ki Me Ljubijo. Njegov edini cilj v tem času je, da zvleče proč od Mene – tiste, ki
Me resnično ljubijo. Zato bo v tiste duše, ki svoje življenje živijo v skladu z Resnico,
vnesel vsak dvom, vsako laž in bogokletje. Zaradi njegovega vpliva Me bodo ti ljudje
zapustili. Satan se Mi prevzetno roga zdaj in vsakokrat, ko Jaz zaradi njega izgubim dušo,
zaklinja se, da se nikdar ne bo prenehal vmešavati v vsako Poslanstvo na Zemlji, ki Sem ga
blagoslovil za reševanje duš.
Nikdar se ne smete spopadati z Mojimi sovražniki ali Me braniti pred njimi. Nikoli ne
izgubite izpred oči Presvetega Pisma. Naj noben človek ne posega vanj. Ne menite se za tiste,
ki vas skušajo prepričati, da bi Bog odobraval kakršen koli poskus spreminjanja ene same
besede, ene same prerokbe, ene same Zapovedi, kajti to je največji greh. Nikdar ne
prelomite Prve Zapovedi. Nihče sebe ne more postavljati nad Boga.

Kdor koli med vami greši, se mora še naprej vedno znova vračati k meni. Nikdar se ne
sramujte pribeţati k Meni. Ne dovolite si biti napolnjeni s kakršnim koli sovraštvom. Vaš
greh je tisti, ki se Mi gnusi – a ga odpuščam. Ljubim vas in vas bom ljubil še naprej. Zato, ker
vas ljubim, Mi je bil dodeljen ta čas, da vas vse zberem skupaj. Ne dovolite, da bi vas zlo
ločilo od vašega brata ali sestre. Ne poslušajte ničesar ali nikogar, ki vas skuša odtrgati
od Mojega Dela – tega Poslanstva Odrešenja.
Vaša zvestoba Meni je pomembna, kajti vi, Moja Preostala Vojska, boste tisti, ki boste
bistveno prispevali k reševanju ostalega sveta pred tem, da bi trpel enako usodo, kot so jo tisti,
ki niso hoteli poslušati Noeta. Kdor koli, ki je odgovoren za odtrganje ene same duše od
Mene, bo kaznovan za to. Moja Jeza je najhujša takrat, ko, nezadovoljni z
osredotočanjem na stanje svoje lastne duše, namenoma skušate drugega potegniti za
sabo in proč od Moje Ljubezni ter Mojega Kraljestva.
Glede posledic ste bili posvarjeni ţe prej. Zdaj vas Jaz ponovno opominjam. Odtrgajte dušo –
ţivljenje – proč od Mene, pa vaše lastno ţivljenje – Večno Zveličanje – nič več ne bo vaša
pravica.
Vaš Jezus

Ko pridem kot Sodnik, bo svet trepetal
Torek, 18. februar 2014, ob 18:09
Moja srčno ljubljena hči, ko se ta bitka za duše zaostri, bodo mnogi ljudje najprej pričeli
dvomiti o Mojem Obstoju, preden Me bodo v celoti zavrnili.
V zavesti sveta bo ustvarjen novi, laţni nadomestek Mene. Moje Ime bodo uporabljali drzno,
toda besede, ki Mi jih bodo pripisovali, ne bodo od Mene. Razglašali bodo, da Bog ne
dopušča, da bi človekovi grehi zameglili Njegovo Sodbo. Nasprotno, Bog bo prezrl greh,
ker ni pomemben, saj je človek slaboten in bo v vsakem primeru vedno grešil. Jezus,
vam bodo pravili, odpušča vsakomur, ker Njegovo Usmiljenje nadomešča Njegovo
Sodbo. To bo laţ, vendar pa ji bodo številni ljudje verjeli in ne bodo čutili prav nobene
obveznosti, da bi se izogibali grehu ali iskali odpuščanje, kajti do takrat bodo prepričani, da
greh v resnici ne obstaja. Prav te duše so tiste, ki najbolj potrebujejo molitev. Naj noben
človek nikoli ne zamenjuje Mojega Usmiljenja z Mojo Sodbo, saj sta to dve različni
stvari.
Moje Usmiljenje bo izkazano zgolj vsem tistim, ki pokaţejo kesanje nad svojimi grehi. Ne bo
izkazano onim, ki prevzetno stojijo pred Menoj, pri čemer z njihove strani ni bilo nobenega
poskusa, da bi poiskali Moje Odpuščanje. Ko Jaz pridem sodit, bo svet trepetal. In ko bo Moje
Usmiljenje izčrpano, se bo Moja Pravičnost spustila kot sekira. Jaz bom kaznoval hudobne, ki
jim ni več pomoči.
Človek nikdar ne sme niti za trenutek prezreti Moje Obljube. Prišel bom zbrat vse Boţje
otroke, ţal pa mnogi med njimi nikoli ne bodo vstopili v Moj Raj, ker bodo zanikali Mene,
Moj Obstoj in obstoj greha.

Vaš Jezus

Potresi bodo takšne jakosti, da jih bo istočasno občutiti v več državah
Četrtek, 20. februar 2014, ob 18:39
Moja draga ljubljena hči, ko pride čas Zame, da Se ob Svojem Drugem Prihodu
razodenem, ne boste prepoznali sveta, kajti tako zelo se bo spremenil.
Hitrost, s katero bo človeštvo padalo v globine greha, vas bo pretresla. Videti bo vsak ogabni
greh mesa, mnogi pa bodo morali gledati, kako se te grehe počenja na javnih krajih. Krivci, ki
se bodo kakor levi ob podivjanem ţretju pogreznili do najnizkotnejših globin izprijenosti,
kakršnih ni bilo videti od dni Sodome in Gomore, bodo kazali zelo malo sramu. Okuţenost
človeštva, ki jo bo povzročal hudobec, bo tolikšna, da se bodo umori dogajali vsepovsod,
samomor pa se bo nebrzdano širil. Ko Satan poţira duše, bo zagotovil, da se bo kršila vsaka
Zapoved, ki jo je določil Moj Oče. Hladna srca, opustele duše ter obsedenost z laţnimi bogovi
in s hudobnimi duhovi bodo nadomestili ljubezen, ki v tem času še vedno obstaja v svetu.
Moje Ime se bo uporabljalo za kričanje opolzkosti in v svojih srcih bodo preklinjali drug
drugega. Moja hči, Resnica je občasno lahko neznosna, toda Moj Oče bo izvršil pravico
nad tistimi deželami, ki oskrunjajo Njegovo Besedo. Vse kazni, ki jih bo izvršil Moj Oče,
se bodo zgodile pred Mojim Drugim Prihodom. Mesta bodo izginila, drţave bodo
poplavljene z navali Srda Mojega Očeta in potresi bodo takšne jakosti, da jih bo istočasno
občutiti v več drţavah.
Moja hči, tebi so ţe bile posredovane informacije o tistih mestih, ki bodo hudo trpela.
Darovati Mi moraš svoje solze v zadostitve za grehe tistih, katerih usoda je temačna. Brez
tvojega trpljenja Jaz ne morem storiti tistega, kar je potrebno za rešitev teh duš. Zato prosim,
bodi velikodušna s svojo bolečino, in Jaz bom izkazal Usmiljenje do tistih, ki jih postaviš
Predme.
Gore se bodo pogreznile, jezera se bodo zlila z morji, kopne površine pa se bodo
zmanjšale za eno tretjino. Deževje, ki ustreza Mojim Solzam Žalosti zaradi sovraštva v
srcih ljudi, bo stalno, dokler Moje Solze ne bodo obrisane po spravi grešnikov, ki se
bodo spreobrnili.
Zdaj vedite, da morate Darove, ki jih je svetu skozi stoletja dajala Moja Mati, uporabiti
za to, da zavarujete sebe. Prav tako vedite, da bo Medalja Odrešenja – močnejša kot
katera koli druga – vaša obramba zoper mikavnost antikrista. Storjen bo vsak poskus, da
bi zaustavili Medaljo Odrešenja, toda nič ne bo ustavilo Moči, povezane s tem Darom.
Moji ljubljeni verni, v teh dneh se morate osredotočiti na molitev in vse svoje zaupanje staviti
Vame, kajti tisti, ki so Moji, bodo zaščiteni, vi pa boste Moj razlog za izkazovanje Usmiljenja
prizadetim ter poganom. Nikdar ne smete popustiti ali odnehati, kajti če to storite, se vam bo
po tej poti k Meni nemogoče prebijati brez Moje Luči, ki jo boste potrebovali na vsakem
koraku poti, če naj dokončate to potovanje.
Vaš Jezus

Kadar Bog dopušča preganjanje Kristjanov in Judov, je to iz dobrega
razloga
Petek, 21. februar 2014, ob 18:00
Moja srčno ljubljena hči, človek je ranljivo in slabotno bitje, vendar pa je Boţji otrok. Zaradi
globoko zakoreninjenega čuta za ohranitev bo človek storil vse, kar mora narediti, da bi
preţivel. V časih velikega telesnega trpljenja bodo drobci moči v njem postali izrazitejši.
Veliko ţivljenjsko moč bo navadno videti v slabotnih, lačnih, telesno prizadetih, preganjanih
in tistih, ki trpijo po rokah fanatikov. Najšibkejši med vami so tisti, ki bodo postali
najmočnejši, in tisti, ki mislijo, da so najmočnejši, bodo postali najšibkejši.
Jaz ločujem slabotne, krotke, ponižne in pravične od tistih, ki sebe povzdigujejo ter le z
usti pritrjujejo Mojim Naukom, v svojih srcih pa preklinjajo druge. Jaz zdaj ločujem
zrnje od plev, zaradi česar bo vera vsakega človeka preizkušena, dokler ne bo on ali ona
prignan ali prignana do roba. Jaz s tem mislim vse tiste, ki ne verujejo v Boga, tiste, ki
zavračajo Pravega Boga, in tiste, ki so svoja srca izročili Mojemu sovraţniku – hudobcu.
Vsaki duši bo dan enak poloţaj pred Menoj in tistim, ki Me zdaj ne sprejemajo, bodo dane vse
Milosti.
Svet bo preizkušen glede na stanje ljubezni, ki jo ima vsaka oseba do drugih, kar je
resnični odsev in merilo njene ljubezni do Boga. Vaš čas je omejen, da pa bi lahko
prestali to pot pokore, se morate sprijazniti s tem, da Božji preroki zgolj oznanjajo
Njegovo Voljo, samo zato, da boste postali Njegovi v mesu ter duhu. Ne upirajte se Boţji
Roki. Veselite se, kajti preizkušnje, ki jih dopušča Moj Oče, bodo prinesle veliko zdruţitev
Njegovih Dveh Prič na Zemlji – Kristjanov in Judov – in iz teh dveh se bo porodilo veliko
spreobrnjenje. Kadar Bog dopušča preganjanje Kristjanov in Judov, je to z dobrim razlogom.
Zaradi tega, kar bodo morali pretrpeti, se bo zgodilo veliko spreobrnjenja, in milijarde
ljudi bodo videle Božjo Slavo, z enim bistrim umom, kjer nobena zmeda ne bo kazila
njihovega veselja, ko bodo končno prepoznali Resnico.
Čas, da se bo videlo Resnico, kakršna je, vključno z dobrimi in hudobnimi, je blizu. In potem
vas nič ne bo več ponovno prizadelo. Ne bo več ločenosti od Boga. Ljubezen bo končno
premagala vse. Ljubezen je Bog in Njegovo Kraljevanje je za vekomaj. Nič več ne bo
sovraštva, ker bo mrtvo.
Vaš Jezus

Mnogi, ki zdaj pravite, da Me ljubite, Me boste izdali ravno tako kot Juda
Sobota, 22. februar 2014, ob 18:35
Moja nadvse ljubljena hči, iz bolečine bo izšlo veselje, iz obupa bo prišlo upanje in iz
preganjanja bo prišla svoboda, če je vse predano Meni v popolnem zaupanju ter v Boţjo
Slavo.

Vsako bitje v Nebesih, na Zemlji in pod Zemljo bo pokleknilo pred Gospodom – vse,
brez izjeme. Toda človek, slabotni in padli, ne daje Slave Bogu – celo najbolj poboţen in svet
– kadar se ne uspe popolnoma predati pred Mojim Očetom po Meni, Njegovem edinem Sinu,
Jezusu Kristusu. Dokler hudi duh obstaja v svetu, človek ni vreden, da bi stal pred
Menoj. Ne morete poklekniti Predme, kadar ste polni svoje lastne samovšečnosti. Ne
morem vas slišati, če Me izključite kot nasilneţi, kakršni postanete, ko Satan napolni vaše
misli z grehi čutov. Samo tisti, ki Predme pridejo čisti, potem ko so se spravili z Mano, so
lahko resnično zdruţeni z Menoj.
Kadar ţivite kot kralji in zapovedujete drugim, ko sedite na posvetnih prestolih, nikoli ne
morete biti Moji sluţabniki. Kadar Mi resnično služite, ne glede na to, kakšna je vaša
vloga, boste vedno govorili Resnico. Vedno boste vedeli, da vam bo takrat, ko oznanjate
Mojo Resnično Besedo, Le-Ta vselej prinašala veliko kritiziranja. Tisti, ki se v najvišjih
krogih vtihotapljajo v Mojo Cerkev ter se pretvarjajo, da Me ljubijo, v resnici pa Me
sovraţijo, kmalu nič več ne bodo govorili Moje Resnične Besede. Tedaj boste vi, zvesti,
potrebovali veliko poguma, da bi ostali v Meni in z Menoj.
Koliko vas ima ta pogum? Koliko vas bo zmoglo vzdrţati preganjanje, ki bo nastopilo, kadar
oznanjate Resnico? Tako vam moram s teţkim srcem povedati, da Me boste mnogi, ki zdaj
pravite, da Me ljubite, izdali – ravno tako kot Juda. Kajti ko bo Moja Sveta Beseda
spremenjena, tako da bo postala prazna in pusta posoda, boste mnogi sprejeli to laţno
doktrino. Toliki boste zavrnili to Poslanstvo in obrnili svoj hrbet Mojemu Kelihu Odrešenja.
Moliti morate to Kriţarsko Molitev, da vam pomaga, da ostanete zvesti Moji Besedi.
Križarska Molitev (136) Da bi ohranili Tvojo Besedo
Predragi Jezus, pomagaj mi slišati Tvojo Besedo. Živeti Tvojo Besedo. Govoriti Tvojo
Besedo. Posredovati Tvojo Besedo. Daj mi moč, da ohranjam Resnico, četudi sem zaradi
tega preganjan. Pomagaj mi ohraniti Tvojo Besedo pri življenju, ko jo preglasijo Tvoji
sovražniki. Daj mi občutiti Tvoj Pogum, ko sem na tleh. Napolni me s Svojo Močjo,
kadar sem slaboten. Podeli mi Milost, da ostanem dostojanstven, kadar peklenska vrata
zmagujejo nad menoj, zato da ostanem zvest Tvoji Najsvetejši Volji. Amen.
Vsak demon iz Pekla preklinja to Poslanstvo, Moje poslednje na Zemlji. Da bi Mi ostali
zvesti, boste potrebovali izjemno vzdržljivost, ogromno poguma in globoko ljubezen do
Mene, Vašega Jezusa. Najšibkejši bodo padli prvi. Sledili jim bodo mlačni, nato pa bodo
ostali pokončni samo tisti, ki ostanejo čistega srca ter neustrašni.
Vaš Jezus

Kadar človekova volja nasprotuje Božji Volji, obe strani trpita veliko
bolečino
Nedelja, 23. februar 2014, ob 16:03
Moja srčno ljubljena hči, kadar človekova volja nasprotuje Boţji Volji, obe strani trpita veliko
bolečino. Moj Oče je človeku izročil Dar svobodne volje, in kot tak je svoboden, da se v
svojem ţivljenju odloča, kakor ţeli, Bog pa nikoli ne bo oviral tega Daru iz Nebes. Toda za
tiste, ki Mi ţelijo popolnoma sluţiti, z namenom pomagati Mi reševati duše drugih, in ki Mi
podarijo dar svoje svobodne volje, bo pot zelo teţka.
Kadar Mi izročite svojo svobodno voljo, da bi storili, kar je potrebno pri reševanju duš, bo
trpljenje, ki ga boste prestajali, zelo hudo. Ker vam potem vaša volja nič več ne pripada,
človeška narava pa je, kakršna je, to pomeni, da bo prišlo do boja med človekovo svobodno
voljo in Boţjo Voljo. Številni ljudje, ki Me ljubijo in ki hočejo uresničevati Boţjo Voljo v
svojem ţivljenju, se bodo vedno borili. Da bi izpolnjevala Božjo Voljo, mora duša opustiti
vsakršen občutek ponosa in potrebo po zadovoljevanju svojih lastnih osebnih želja.
Bogu lahko resnično služite le, če popolnoma zaupate Vanj ter Mu darujete vse svoje
preizkušnje in stiske v dobro vseh.
Kadar dobronamerni ljudje, ki sluţijo Bogu in poskušajo ţiveti svoje ţivljenje, kakor je On
naročil, izgubijo Milost, občutijo sram. Osramočeni, ker so se izogibali Bogu in ker so Ga
razočarali s sebičnostjo, z občutki lastne vrednosti ali s prevzetnostjo, nato skrijejo svoje
obličje pred Boţjo Lučjo. Ko jih razsvetli Resnica, lahko te duše nenadoma in brez opozorila
pričnejo dvomiti o svoji veri. V enem trenutku ljubijo Boga z vsem svojim srcem in se
popolnoma izročajo v Njegovo skrb, v naslednjem trenutku pa se ločijo od Vira Luči. Tedaj
oseba, uporabljajoč človeški razum, Bogu narekuje, kaj je pripravljena storiti, da bi sluţila
Bogu, in to bo običajno pod njenimi pogoji. Da, duša utegne reči Bogu: »Sluţil Ti bom,
vendar pod pogojem, da mi Ti nakloniš to in ono uslugo.« Mar ne veste, da ne morete sluţiti
dvema gospodarjema, zakaj le En Bog je in On ima Oblast. Bog je Gospodar vsega, kar je in
kar bo. Človek obstaja, da sluţi Bogu, pa vendar bo Bog storil vse, kar lahko, da bi nudil
uteho Svojim otrokom.
Kadar ugotovite, da pričenjate dvomiti v Boga ali izgubljati zaupanje v Njegovo
Ljubezen ali Njegovo Obljubo, tedaj morate moliti to Križarsko Molitev, ki naj bo
znana kot Molitev Obnove
Križarska Molitev (137) Molitev Obnove
O Bog Vsemogočni, o Bog Najvišji, ozri se na mene, Svojega ponižnega služabnika, z
ljubeznijo in usmiljenjem v Svojem Srcu. Obnovi me v Svoji Svetlobi. Dvigni me nazaj v
Svojo Milost. Napolni me z Milostjo, tako da se Ti lahko darujem v ponižnem služenju
ter v skladu s Tvojo Najsvetejšo Voljo. Očisti me greha napuha in vsega, kar Tebe žali,
ter mi pomagaj, da Te ljubim z globoko in neomajno željo služiti Tebi vse svoje dni, na
veke vekov. Amen.
Prosim, zapomnite si, da je zelo lahko obrniti hrbet Bogu, in samo ena oseba je dovolj,
da v vaši duši zaseje dvom o Božji Dobroti ter Njegovem Velikem Usmiljenju do vseh
Njegovih otrok.

Potrebna sta velik pogum in vzdrţljivost, da ostanete zvesti Boţji Besedi, toda če ne prosite za
Milosti, da bi Mu pravilno sluţili, tega ne boste mogli storiti sami zase.
Vaš Jezus

Mati Odrešenja: Vse omembe Pekla so bile odpravljene, človek pa je bil
zaveden v lažni občutek varnosti
Nedelja, 23. februar 2014, ob 16:28
Moj otrok, dokler na Zemlji obstaja Satanova vladavina, bo Resnica vedno zatirana.
Od smrti mojega Sina na Kriţu dalje je bil oviran vsak poskus širjenja Njegove Besede. In ker
se je Krščanstvo širilo, so se pojavile številne razpoke, Doktrina, ki jo je po Svojih apostolih
narekoval moj Sin, Jezus Kristus, pa je bila prirejena. V Resnico se je vedno posegalo, toda
kljub temu Boţja Beseda v svetu še vedno ostaja ţiva, Navzočnost mojega Sina po Sveti
Evharistiji pa je bila ohranjena.
Resnica glede obstoja Satana ter resničnosti Pekla je bila dolga desetletja potlačena, in
to je imelo poguben učinek na odrešenje človeštva. Vse omembe Pekla so bile odpravljene,
človek pa je bil zaveden v laţni občutek varnosti. Tako zdaj, danes, malo ljudi verjame v
obstoj hudiča ali brezna Pekla. Ta laž je bila vir nesreče za človeštvo, posledično pa je bilo
pogubljenih veliko duš, ker se Pekel zanika. Smrtni greh se nič več ne šteje za resničnost,
in tako ni nobenih poskusov, da bi se mu izognili. Tisti, ki sluţijo mojemu Sinu, Jezusu
Kristusu, v Njegovih Cerkvah, imajo dolţnost, da pripravijo duše, tako da bodo zmoţne
vstopiti v Nebeško Kraljestvo.
Peklu se je mogoče izogniti z razumevanjem posledic smrtnega greha, vendar se ga ne
omenja niti z eno samo besedo. Duše se pogubljajo, ker nikoli niso ustrezno poučene, kako
se izogibati grehu in si prizadevati za kesanje. Da bi postali vredni vstopa v Kraljestvo mojega
Sina, morate čas preţiveti tako, da svoje ţivljenje ţivite v skladu z Boţjo Besedo. Prosim, ne
prezrite Resnice, kajti če jo, boste pogubljeni.
Molite, molite, molite, da se bo človeštvo sprijaznilo z obstojem Satana, kajti dokler se ne,
nikdar ne bo v resnici verjelo Obljubi Odrešenja mojega Sina.
Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja

Vi, Moji Dve Priči na Zemlji, morate ostati neomajni
Ponedeljek, 24. februar 2014, ob 16:00
Moja draga ljubljena hči, Moji sovraţniki se ne nahajajo znotraj hierarhije laţnih religij.
Mnoge takšne duše so nevedne in Me bodo sprejele, ko Se jim bom razodel. Najnevarnejši od
vseh so tisti, ki bodo iz vrst Moje Lastne Cerkve na Zemlji vodili največjo apostazijo.
Niso vsi, ki pridejo oblečeni kot Moji sluţabniki, od Mene, toda vedite tole. Moja Ura je
blizu in tik pred Mojim Drugim Prihodom se bo zgrnila kuga apostazije ter pogoltnila
Mojo Cerkev na Zemlji. Ravno tako kot bodo tisti volkovi v ovčjih oblačilih preslepili
svet, da bo verjel, da Božja Hiša sprejema katero koli vero, vključno s tistimi, ki
zanikajo Mene, Jezusa Kristusa, vas bodo prepričali, da bo ta gnusoba največja
evangelizacija, kar je bo svet kdaj koli videl. In kot posledico bo izzvala Boţji Srd. Medtem
ko bo svet in vse njegove religije potegnilo v to novo, laţno cerkev, jim bo pripravljena pot,
da bodo ošabno pripravljali človeka nepostavnosti.
Medtem ko tisti, ki ostanete pozorni na Moje Opozorilo, in tisti, ki boste kljubovalno ostali
zvesti Moji Besedi, trpite, vam bom Jaz tudi dal moč, da boste vzdrţali ta ţalostni dogodek.
Tisti sleparji, ki se bodo spretno prebili v Mojo Cerkev, bodo zavedli mnoge in bodo še naprej
zavajali milijone, vključno z vsemi Krščanskimi veroizpovedmi, kakor tudi tiste, ki Me sploh
ne častijo. Vsi ti prevaranti bodo širili herezijo in sčasoma bodo oblikovali eno religijo za
svet. Razen nove laţne doktrine – doktrine iz Pekla – se ne bo trpelo nobene druge vere.
Kristjani in Judje bodo dvoje verstev, iz katerih bo izoblikovan Ostanek.
Kadar Moje Prerokbe privabijo solze v vaše oči, vedite, da boste ostali zvesti Meni, vašemu
Jezusu, ker vas Jaz po tem Poslanstvu blagoslavljam z jeklenimi ţivci in ţelezno vztrajnostjo.
Vi, Moji Dve Priči na Zemlji, morate ostati neomajni. Uprite se vsaki skušnjavi, da bi se
odvrnili od Mene, in vselej vztrajajte v svoji ljubezni do Mene. Moja Preostala Cerkev bo
izoblikovana tako zunaj kot znotraj tega Poslanstva. Tisti, ki zdaj zavračate to
Poslanstvo, a Me resnično ljubite, boste prav tako pritegnjeni v Mojo Preostalo Vojsko
na Zemlji. Na dan, ko se to zgodi, boste spoznali, da je bila Knjiga Resnice dejansko Dar
iz Nebes, da bi vam pomagala na vaši poslednji poti v Moje Kraljestvo in Večno
Življenje. Šele takrat se boste veselili in boste neustrašni, ker boste imeli vse zaupanje,
potrebno za prinašanje slave Bogu.
Vaš Jezus

Ta »bog«, ki ga bodo oznanjali, ne bo Moj ljubljeni Oče
Torek, 25. februar 2014, ob 13:50
Moja nadvse ljubljena hči, napovedano je bilo, da bo sovraštvo človeštva do Boga v
poslednjih časih doseglo neslutene razsežnosti. Tedaj ljudje ne bodo mogli razlikovati med
dobrim in zlom. Pestila jih bo velika zmedenost in v njih bo vladala temačnost duše, ki jim bo
prinašala le malo miru.

Boga se bo zanikalo. Jaz, Njegov edini Sin, bom zasmehovan in Moje Boţanstvo bo
zavrţeno. Vsi, ki Me ljubijo, bodo v skušnjavi, da bi se odvrnili od vsega, kar Sem jih
učil. Vsaka oseba, ki Me zanika, bo skušala upravičiti svoj razlog za takšno ravnanje. Njihovi
razlogi bodo tile. »Jezus – bodo pravili – je zgolj figura, prerok, poslan, da bi ljudi učil
Resnico.« Kmalu bodo verjeli, da je bilo Moje Božanstvo laž in da je zgolj zvestoba Bogu
– Bogu Dobrote – vse, kar je potrebno, za vse religije, zato da bi lahko bile združene kot
eno.
Ta »bog«, ki ga bodo oznanjali, ne bo Moj ljubljeni Oče. Namesto tega bodo malikovali
lažne duhove, zakrinkane v Božje angele. Ko se svet veseli, skupaj s Kristjani, ki Mi
ostanejo zvesti, in z Judi, ki bodo ostali zvesti Mojemu Očetu, se bo Čas za Moj Drugi Prihod
spustil tako nenadoma, da bo zelo malo pripravljenih. Nato bodo preganjalci utišani, hudobni
uničeni, tisti, katerih imena so v Knjigi Ţivljenja, pa se bodo zdruţili in ţiveli ţivljenje večne
slave.
Vaš Jezus

Bog Oče: Popolnost izgubljenega Raja bo obnovljena v svoji nekdanji
Veličastnosti
Sreda, 26. februar 2014, ob 16:26
Moji otroci, poslušajte Me, ko vas Kličem in izpovedujem Svojo globoko ter neomajno
Ljubezen do vseh vas. Sredi preizkušenj, ţalosti, okrutnosti, hudobije in, prav zares, veselja
ter miru, imam Jaz Oblast nad vsem.
Dozorel je čas, da se Očiščevanje zaostri, toda iz teh časov ne bo izšlo nič drugega kot le
dobro. Te čase si predstavljajte, kot če bi šlo za bolnega otroka, ki je priklenjen na posteljo
ter prizadet od bolezni, zaradi katere je šibak, nemočen, mu primanjkuje energije, hranilnih
snovi in ima zelo visoko vročino. Ne bo okreval, dokler vročina ne popusti, pa vendar je
ravno vročina tista, ki ga reši bolezni.
Očiščevanje človeka je bilo prerokovano in Jaz ga dopuščam, zato da lahko človeštvo rešim
bolezni, ki uničuje srca in duše tistih, ki Me v resnici ne poznajo. Delitve v svetu bodo
naraščale, preden se bodo dokončno izčrpale. Vojne, ki bodo izbruhnile ter uničevale, bodo
izginile in zavladal bo mir. Apostazija bo zajela številne duše, toda zatem bo večina Mojih
otrok videla Resnico in pribeţala k Meni po ljubezni, ki jo bodo doţiveli do Mojega
ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa.
Moje Stvarstvo bo postalo popolno, ko bodo Satan in vsi demoni, ki zajedajo Zemljo,
pregnani. Svetloba bo postala bolj ţareča, Popolnost izgubljenega Raja bo obnovljena v svoji
nekdanji Veličastnosti in človeštvo bo postalo Eno v Meni.
Moj Obljuba, da vas pripeljem nazaj v Raj, ki Sem ga ustvaril za vsakogar izmed vas, še
preden ste prvikrat vdihnili, je tik pred tem, da jo doživite. Vsakemu izmed vas je bila
dana ta dedna pravica. Pripravite se. V Moj Raj boste pritegnjeni po ljubezni, ki jo bom Jaz
poloţil v vaša srca, in po Milostih, ki vam bodo naklonjene v vaših dušah.

Niti ena sama duša med vami ne bo mogla trditi, da vam Jaz nisem dal prav vsake moţnosti,
vsakega znamenja, vsakega olajšanja. Molite, da boste imeli milost, da sprejmete
veličastno življenje sveta brez konca, ki ga imam pripravljenega za vas.
Vaš ljubljeni Oče
Bog Najvišji

Mati Odrešenja: Ljubezen in samo Ljubezen prihaja od Boga. Sovraštvo
prihaja samo od Satana. Ničesar vmesnega ni
Četrtek, 27. februar 2014, ob 14:48
Moj otrok, veliko sovraštva je proti temu Poslanstvu Odrešenja, ker hudobec noče izgubiti niti
ene same duše v prid Bogu. Kadar Bog govori po preroku, to v Peklu povzroči ogorčenje.
V teh okoliščinah si hudobec na vse pretege prizadeva, da bi utišal Boţjo Besedo. On, Satan,
bo storil vse, kar je mogoče, da bi naščuval ljudi proti čemur koli, kar bo rešilo duše
človeštva.
Širil bo sovraštvo, dokler duše, ki so napolnjene z njegovim sovraštvom, ne bodo postale
njegovi voljni zastopniki, dokler nič več ne bodo nadzorovale tega, kar počnejo. Navdanim z
njegovim ogorčenjem jim bo v svojih srcih nemogoče čutiti ljubezen do tistih, za katere
mislijo, da so njihovi sovraţniki. Nato bodo pričele sovraţiti same sebe in bolj, kot grešijo
proti Bogu, jih bo navdajala strašna muka. Navsezadnje, kadar duše prevzame sovraštvo te
vrste, se ne bodo mogle osvoboditi od Satana. Za takšne duše je potrebno veliko molitve. Če
duša izreka bogokletje zoper Boţjo Besedo, bo soočena z borbo proti zveri, ki bo tako srdita,
da bo duši onemogočila iztrgati se izpod oblasti zveri. Njena kletev zoper Boga postane njeno
prekletstvo in na tej stopnji zanjo ni mogoče ničesar storiti.
Duše, ki so napolnjene s sovraštvom, ne govorijo Boţje Besede, ker to ni mogoče. Sovraštvo
nikoli ne bo bruhalo z ustnic tistih, ki resnično ljubijo Boga. Nikdar ne smete podcenjevati
Satanove moči, kajti on lahko v past ujame katero koli dušo, najsi je še tako dobra. Sprva bo
on, hudobec, zelo prepričljiv, kadar napolnjuje ţrtev s svojimi laţmi. Ustvaril bo celo duhovni
občutek, da sem jaz, Mati Boţja, tista, ki se sporazumeva z dušo. Uporabil bo ljubezen duše
do Boga, da bo v njej vzbudil občutek ogorčenja nad tistim, kar duša dojema kot zlo početje,
dejanje ali besedo. V past ujame duše, ki so lahko občasno zveste sluţabnice Boga. Toda ko
enkrat duša dovoli hudobcu, da jo navda s kakršno koli obliko sovraštva, bo zanj ali zanjo
nemogoče, da bi se ga osvobodil/-a. Samo molitev in velika dela pokore ter poniţnosti ga
lahko odţenejo proč. Po določenem času bo duša spoznala, da jo nekaj muči, ko jeza,
nelagodje, tesnoba in popolna odsotnost miru prevzamejo dušo. Hudobec ne bo miroval,
dokler se duša naposled ne obrne proti Bogu in zoper Njega ne izreče bogokletja.
Otroci, nikoli se ne smete zaplesti v spopad s tistimi, ki v vaše duše zasejejo dvome glede
Boţje Popolnosti. Kadar se spopadete s tistimi, ki preklinjajo Boga, boste postali okuţeni.
Kadar to storite, boste tudi vi napolnjeni s sovraštvom, ki ga nikdar poprej niste občutili.
Potem boste potrebovali veliko pomoč in posredovanje, preden boste lahko ponovno postali
vredni, da stojite v Boţji Navzočnosti.

Ne menite se za nobeno obliko sovraštva, kajti nikoli ne bi mogla prihajati od Boga. Samo en
vir je, od koder izţareva sovraštvo, in to je Satan. Spopadite se s Satanom in s tistimi, katerih
srca on navdaja s sovraštvom, pa se bo ta strup razlil v vašo dušo. Prezrite to situacijo.
Ostanite tiho. Molite za tiste duše, ki sovraţijo druge. Moliti morate moj Sveti Roţni Venec,
da se zavarujete pred to skušnjavo.
Glede teh reči vas svarim, ker je Satanova moč tako velika v tem času, ko skuša ukrasti duše
vseh tistih ljudi po svetu, ki verujejo v mojega Sina, Jezusa Kristusa, in tistih, ki so zvesti
meni, Njegovi ljubljeni Materi. Prosim, ubogajte me v tem času, tako da molite to Molitev,
da vas zaščiti pred sovraštvom.
Križarska Molitev (138) Zaščita pred sovraštvom
O Mati Odrešenja, zaščiti me pred vsako vrsto sovraštva. Pomagaj mi molčati, kadar se
soočam s sovraštvom. Ohrani me močnega v moji zvestobi Jezusu Kristusu, ko sem
najbolj slaboten. Zapečati moje ustnice. Pomagaj mi obrniti hrbet tistim, ki me
napadajo z besedami, ki zanikajo Nauke tvojega Sina, in tistim, ki me zasmehujejo
zaradi moje vere. Moli za te duše, draga Mati, tako da se bodo odpovedale Satanu ter
občutile mir tvoje ljubezni in Kraljevanje Svetega Duha v svojih dušah. Amen.
Ljubezen in samo Ljubezen prihaja od Boga. Sovraštvo prihaja edinole od Satana. Ničesar
vmesnega ni. Nobene sredine. Ste bodisi za mojega Sina bodisi proti Njemu.
Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja

Svet se bo klanjal, klečal na obeh kolenih in malikoval zver
Petek, 28. februar 2014, ob 21:42
Moja nadvse ljubljena hči, Jaz Svoji Preostali Vojski in vsem tistim, ki nikoli ne
odstopajo od Moje Svete Besede, dajem oblast nad narodi, ko bo apostazija zaslepila vse
v imenu poenotenja.
Dane vam bodo velike Prednosti, velike Milosti in moč, da boste vodili zveste, slabotne in
tiste, ki se bodo izgubili v nerodovitni puščavi. Postali boste Resnični Duh, edini Ostanek
Gospodovega Duha v cerkvi, ki bo oropana Moje Svete Navzočnosti. Moja Navzočnost bo
prebivala samo v tistih, ki jim bo dana oblast, da oznanjajo Boţjo Besedo ter vodijo ţejne
duše k Izviru Ţivljenja.
Ko se bodo kmalu pojavili laţni glasniki, ki pravijo, da prejemajo besede in navodila iz
Nebes, bodo postali kakor princi na prestolu, ki bo kmalu slovesno odkrit v novem templju
gnusobe. To novo središče vladanja bo okrašeno s svojimi lastnimi gorečimi sluţabniki,
vedeţevalci in tistimi, ki so napolnjeni z duhom teme – ki se bodo vsi prilizovali antikristu.
Svet se bo klanjal, klečal na obeh kolenih in malikoval zver. Niti kančka čiste ljubezni ne bo
ostalo v njihovih srcih – toda vedite tole.

Kadar svojo desno roko odsekate od Boga, se boste s svojo levo dlanjo rokovali z zverjo, ki
vas bo zvlekla in pogoltnila v svoj hudobni primeţ. Ko hudobcu odprete svojo dušo, bo on
vstopil vanjo in vam nikoli ne bo dal niti trenutka miru. Zaradi svoje svobodne volje se boste
poskušali boriti z njim, vendar ne boste dovolj močni.
Moj Ostanek bo vztrajno napredoval, neustrašen in zaznamovan s Svetlobo Mojega Obličja,
ko bo zbiral milijone z vseh štirih koncev Zemlje, da jim prinese Resnico. Oznanjali bodo
Evangelije, razglašali Mojo Besedo in nikdar ne bodo odstopali od Resnice. Zaničevali,
zasmehovali, preganjali in izdajali jih bodo – celo tisti, ki so jim najbliţji – pa vendar svojih
oči nikoli ne bodo odvrnili od Mene.
Svet ne bo pozdravil Resnice, ko bo indoktriniran z laţno poboţnostjo in z zadovoljevanjem,
ki ga bo občutil, kajti na tisti stopnji se bo greh zanikalo v vseh njegovih oblikah.
V vsaki vojni je lahko le en zmagovalec. Kadar se človek bori proti Bogu, mu bo zmeraj
spodletelo. Kadar stopi na stran zapeljivca, bo vrţen ven in nikdar ne bo videl Svetlobe
Mojega Obličja.
Moj ljubljeni Ostanek, molite za tiste, ki jih bo zavedel antikrist. Jaz ţelim, da so te duše
privedene pod Moje Varstvo. Ne bodo Me poiskale, toda po vaših molitvah bo Moj Oče
posredoval, tako da bodo lahko prišle pod Moje Veliko Usmiljenje.
Vaš Jezus

