
Mati Odrešenja: Resnica bo potvorjena, Boţja Beseda pa bo predstavljena 

v obratnem vrstnem redu 

Sreda, 1. januar 2014, ob 13:44 

Moj otrok, prosim, spodbujaj vse Boţje otroke, naj vztrajajo med preizkušnjami, ki prihajajo. 

Toliko izzivov bo postavljenih pred vse Kristjane, ki bodo morali biti priča brezboţnemu 

odpadu, tega bodo pred njimi razkazovali tisti, pri katerih bodo iskali vodenje, da bi ţiveli 

polno Krščansko ţivljenje. 

Tisti, ki bodo kmalu imenovani na najvišje poloţaje v Cerkvi mojega Sina na Zemlji, ne 

bodo od Boga. Ne bodo sluţili mojemu Sinu in spremenili bodo številne doktrine ter 

predpise v Cerkvi. Takšne spremembe, pri čemer bodo uvedene mnoge nove knjige, 

misali in pisma, bodo dosegli tako hitro, da boste takrat vedeli, da so takšna dela 

zahtevala leta priprav. Če ne bi bilo tako, potem ne bi bilo mogoče uvesti tako korenitih 

sprememb v tako številnih oblikah. To bo eno od prvih znamenj, pri katerem boste lahko 

prepričani, da je bila ta sprevrţena doktrina, ki bo kmalu uvedena, zelo skrbno izdelana. 

Mnogi ljudje ne bodo prepoznali sprememb v Cerkvi, tisti, ki pa jih bodo, jih bodo 

pozdravljali, ker bodo omilile krivdo, ki jo bodo ti čutili zaradi svojih grehov. Končno jim bo 

odleglo, kajti to bo zdaj pomenilo, da bodo lahko odkrito razglašali svoje sprejemanje vseh 

reči, ki ţalijo Boga. Če namreč Cerkev greh razglasi za nekaj naravnega in za del človeške 

narave, potem to gotovo pomeni, da greh nič več ni pomemben. Nato pa bodo z razglašanjem 

pomembnosti skrbi za revne in lačne tega sveta sami sebe imeli za svete v Boţjih Očeh. 

Ko se bo mojega Sina javno zanikalo in ko bo Njegova Beseda potvarjana, bo veliko 

skrbi namenjene sijajnim javnim dobrodelnim dejanjem. To bo preusmerilo pozornost 

proč od resničnosti. Povzročilo bo odvračanje pozornosti, nazadnje pa se o Resnični Boţji 

Besedi nič več ne bo razpravljalo. Ko bodo vse religije zdruţene pod eno streho in kjer bodo 

nazori poganov obravnavani z velikim spoštovanjem, pa se bodo ljudje bali zoperstaviti se in 

oznanjati Resnico. Če in ko si bodo to drznili storiti, bodo obtoţeni bogokletja. 

Naglo se bliţa dan, ko boste obtoţeni herezije, če se boste opredelili za resničnega Kristjana 

in če boste ljudi spominjali na Boţjo Besedo. Resnica bo potvorjena, Boţja Beseda pa bo 

predstavljena v obratnem vrstnem redu. Nič ne bo urejeno. Nič ne bo imelo smisla v novih 

pravilih, ki bodo kmalu uvedena v Cerkev mojega Sina. Pomembno je, da morate vedno ostati 

zvesti Boţji Besedi, ne glede na to, kako nepriljubljeni utegnete postati. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

 

 



Trije od štirih Me bodo zatajili 

Četrtek, 2. januar 2014, ob 20:40 

Moja hči, čas, ko bo vse javno priznavanje tega, Kdo Sem Jaz, postalo zgolj medlo 

migljanje v stenju sveče, ki je dogorela prav do konca, je skoraj nad vami. 

Tisti, ki pravijo, da so od Mene, bodo le malo govorili o Meni. Tisti, ki so Mi zvesti, bodo 

pretreseni, ko bodo videli tolike, ki Me bodo zatajili. Čas, ko bodo verni ločeni od onih, ki 

bodo zavedeni v teţko zmoto, je skorajda nad vami. V tistih dneh, ki prihajajo, se bodo slepi, 

gluhi in tisti, ki jim ne bo uspelo, da bi ostali pozorni na Resnično Boţjo Besedo, zbrali v 

milijardah in sprejeli laţno doktrino – ki ni od Mene. 

Ko boste slišali govoriti o novi prisegi obnovitve vere, ki bo oblika Zakramenta Birme, 

tedaj vedite, da bo to delo človeka. V Mojih Očeh bo prazna. Laţni prerok jo bo 

predstavil kot del svojega globalnega načrta za zdruţitev vseh religij na svetu. Moje 

Boţanstvo bo odrinjeno na stran kot nepomembno. Moja Beseda bo pozabljena in zakrita, 

medtem ko bodo Moji Nauki potvorjeni, da bi verne prisili k sprejemanju nove oblike tako 

imenovane evangelizacije. 

Vendar pa bo Moja Beseda ostala ţiva, ker Me tisti, ki bodo ostali v Moji Cerkvi, kakor je 

bila ustanovljena od začetka, ne bodo zatajili. Trije od štirih Me bodo zatajili. Samo Moj 

Ostanek se Me bo oklepal in ohranil Mojo Besedo, številni od teh pa bodo zbegani. Tiste 

uboge duše, ki bodo ostale v Moji Cerkvi, ko jo bo zavzela nova doktrina, ne bodo vedele, 

kam se obrniti. Njim pravim tole. Bodite močni. Bodite neomajni. Ne zatajite Me. Molite za 

Moje Vodenje in Mi še naprej sluţite tako, kot ste Mi vedno sluţili. Kadar od vas tisti, ki 

zatrjujejo, da ravnajo v dobro vseh – vseh religij – zahtevajo, da Me zanikate, obrnite hrbet, 

kajti od vas se bo zahtevalo, da sprejmete poganstvo, ki bo zakrinkano kot Krščanstvo. 

Ko ti sleparji, sovraţniki Boga, vdirajo v Mojo Cerkev znotraj njene hierarhije, bo Moj Oče 

poslal strahotno Kaznovanje. On bo zamajal svet in niti en sam moški, ţenska ali otrok ne bo 

mogel prezreti teh pretresov. Ko Moji sovraţniki napadajo Moje Mistično Telo, bodo 

povzročili veliko škode, veliko zmede in mnoge bodo speljali proč od Resnice. Toda 

nikdar ne bodo uničili Moje Cerkve, kajti Moja Preostala Vojska se ne bo nikdar 

odtrgala od Resnice, niti ne bo primorana priseči zvestobo Satanu ali njegovim 

zastopnikom.  

Mnoge vojne se bodo zdaj zaostrile, nevihte in potresi pa se bodo stopnjevali, dokler ne 

bo vsepovsod občutiti Grmenja Srda Mojega Očeta. 

Tisti Moji sovraţniki, ki hodijo med vami in ki zavajajo Mojo Cerkev, pa naj vedo tole. Jaz 

vam nikdar ne bom dovolil, da osvojite tiste duše, za katere Sem dal Svoje Ţivljenje. Vaša 

prevzetnost ne bo trajala dolgo, vaša hudobna dejanja bodo zaustavljena, vašim poskusom, da 

bi škodovali dušam, ki ste jih zaznamovali, pa bo napravljen nenaden konec. Nikoli se ne 

boste uprli Boţji Besedi, ne da bi se nad vas zgrnilo Boţje Posredovanje. Vaša zvestoba 

hudobcu se bo končala v katastrofi za vas in za vse, ki vam jih uspe zavesti. Ko poskusite 

napredovati proti vratom Nebes, da bi se ponašali s svojo zvestobo Satanu, boste brez 

kakršnega koli Usmiljenja posekani, vklenjeni v verige in vrţeni v brezno. 



Pojdite zdaj, vi vsi, ki doţivljate te reči, ki imajo priti, in vedno ostanite budni. Še naprej Mi 

morate sluţiti, kajti obstaja lahko samo en Gospodar. 

Vaš Jezus 

 

Veliko bo razodetega Boţjim otrokom pred Velikim Gospodovim Dnem 

Petek, 3. januar 2014, ob 21:45 

Moja draga ljubljena hči, ko je Bog starodavne preroke pozval, naj oznanjajo Resnico, ti niso 

bili – nihče izmed njih – preveč navdušeni nad Kelihom Resnične Boţje Besede, ki jim je bil 

izročen. Tako neizmeren je bil za vsakogar izmed njih – večina ni bila učena v Besedah 

Svetega Pisma – da veliko tega, kar jim je bilo danega, zanje ni imelo smisla. Vendar pa jih je 

Moč Svetega Duha pritegnila, in to jim je omogočilo, da so govorili Boţjo Besedo natanko 

tako, kot jim je bila dana. Številni so se v strahu pritajili. Nekateri so odšli proč. Tisti, ki so šli 

stran, so se vrnili. Kadar Bog pošlje preroka, to pomeni, da On načrtuje nekaj izjemno 

pomembnega. Preroki, glasniki od Boga, svetu razodevajo zgolj tisto, kar je potrebno za 

rešitev duš. 

Moja hči, naj bo znano, da bo to Poslanstvo tisto, ko bo Boţji Glas občutiti, kot če bi bil 

grmenje, ki se ga bo čutilo na vseh koncih Zemlje. Veliko bo razodetega Boţjim otrokom, 

preden se zasvita Veliki Gospodov Dan. Nujno je, da se to zgodi, kajti če On ne bi posvaril 

človeštva, potem ne bi izpolnil Svoje Obljube, ki jo je dal prerokom – Mojzesu, Danielu 

in Janezu. Kadar Bog napravi Obljubo, se ta vedno izpolni. 

Nikdar se ne bojte resničnih prerokov, zakaj oni govorijo Besede, ki jih Bog v vaše dobro 

polaga v njihova usta. 

Slišati govoriti Boţjo Besedo danes lahko vzbuja strah. Lahko je nadvladujoče in povzroča 

določeno mero tesnobe. Vendar pa bi bil za vas razkorak – razdalja med vami in Bogom – 

prevelik, če Beseda ne bi bila obujena in bi ji ne bilo dano, da ponovno zadiha ter zaţivi med 

vami. Zdaj se razkorak zapira, saj vam bodo Moje Besede, ki vam jih poklanja Moj Oče, 

prinašale uteho – več radosti kot bridkosti, več poguma kot strahu in več tolaţbe kot jokanja. 

Pozorno poslušaj tole, Moja hči. Nikoli Me ne smeš poskusiti odriniti, ko pa je vse, kar Jaz 

hočem storiti, to, da bi vas vse objel s Svojimi Svetimi Rokami in vas pritegnil v Svoje Srce. 

Moja Beseda je lahko skrb vzbujajoča, Moje prerokbe teţke za poslušanje, biti priča 

človekovim hudobnim početjem pa vas utegne uţalostiti, toda nikdar ne pozabite, da bodo vse 

te stvari minile. Pozabljene bodo. Nepomembne bodo. Zakaj svet, ţivljenje pred vami, bo s 

seboj prinesel veliko veselje in smeh, saj bo Boţjo Ljubezen čutiti v vsakem kraju, vsakem 

domu, vsaki duši in vsakem srcu. 

To je poslednji del Mojega Načrta, da rešim Zemljo in vsako ţivo bitje. Predstavljal bo 

številne teţave in preizkušnje. Najbolj boleče od vsega bo vzdrţati človekovo krutost, kaplja 

čez rob v Očeh Mojega Očeta pa bo zavrnitev Mene, Jezusa Kristusa. Vendar pa ta poslednji 

spopad ne bo trajal dolgo, preden bo človek rešen strašnega sovraštva, ki obstaja na svetu. 



Moči Nebes ne gre podcenjevati, ker bo Posredovanje Mojega Očeta premočno, da bi ga 

Njegovi sovraţniki lahko prenesli. Zato bodite pomirjeni. Sprejmite Boţje Posredovanje – 

Njegovo Veliko Dejanje Ljubezni, ta se vam podarja z Besedo, ki prihaja iz ust Njegovih 

prerokov. Vse te stvari so zato, da vas varujejo, vas zbliţajo z Menoj in ustvarijo Nov 

Začetek, kjer ne bo konca. 

Vaš Jezus 

 

Jaz se bom vedno odzval tistim, ki rotite Usmiljenja za druge duše 

Sobota, 4. januar 2014, ob 13:40 

Moja srčno ljubljena hči, čeprav se je Moje Pravičnosti treba bati, pa se bom Jaz vedno odzval 

tistim, ki rotite Usmiljenja za druge duše. Obljubljam vam, da bom po molitvi Kriţarskih 

Molitev in ostalih molitev, v katerih Me prosite, naj izkaţem Milost, prisluhnil ter 

ustrezno ravnal. 

Moje Usmiljenje je brezmejno in obsega vse grešnike, kadar oni in drugi iščejo odrešenje. 

Moja Ljubezen je neskončna. Moje Sočutje je nenehno. Naj nihče nikdar ne dvomi v Mojo 

Obljubo in Mojo Ţeljo, da rešim vsakogar, vključno z Mojimi sovraţniki. Rotim vas, 

Moji ljubljeni verni po vsem svetu – vključno s tistimi, ki niso seznanjeni s temi Sporočili – 

da molite, molite, molite za svoje duše in duše drugih. To vključuje verujoče, neverujoče in 

tiste, ki ne poznajo Resnice. 

Moja Ljubezen je za vse vas, da jo vidite, občutite in ţivite. Vse, kar morate storiti, je, da se 

odzovete, kakor sem vas Jaz učil. Ljubite drug drugega, kakor vas ljubim Jaz. Bodite 

usmiljeni, kadar vas trpinčijo, tako da molite zanje. Bodite radodarni s svojim časom, tako da 

trdo delate in molite za rešitev duš tistih, ki so daleč stran od Mene. 

To je Moja največja Ţelja. Pojdite v miru. 

Vaš Jezus 

 

Mati Odrešenja: Najprej smo se odpravili v Judejo, nato pa je bil moj Sin 

odpeljan v Indijo, Perzijo, Egipt, Grčijo in Anglijo 

Sobota, 4. januar 2014, ob 13:50 

Moj otrok, ko se je bliţalo rojstvo mojega Sina, so bile stiske očitne v vsem, kar nas je 

doletelo. Zatekla sem se k Elizabeti po uteho, vedoč, da je bila blagoslovljena z uvidom, ki ji 

ga je dal Sveti Duh. Jaz in moj preljubi soprog sva poiskala to pribeţališče miru v času, ko 

sva bila tako zelo prevzeta od vednosti glede tega, kaj se bo zgodilo. 

Ko se je pribliţeval moj čas, je bila pred nas na vsakem koraku postavljena vsaka 

prepreka, ki jo je nastavil hudobni duh.  

http://www.thewarningsecondcoming.com/i-will-always-respond-to-those-of-you-who-beg-for-mercy-for-other-souls/


Vrata so nam zaloputnili pred nosom; ljudje, ki sva jih poznala, so se nas izogibali, in 

pregnani smo bili v pustinjo. In tako smo se znašli brez strehe nad glavo in v zatočišču, 

primernem le za ţivali, medtem ko je Sveti Mesija prišel na svet kot reveţ. Nobenih 

slovesnosti ni bilo, nobenega kronanja, nobenih zahval. Samo nekaj ljudi je ostalo, da so me 

tolaţili v moji osamljenosti. Toda tedaj, ko je bil rojen moj Sin, so me zapustili vsi občutki 

tesnobe. Vse, kar sem občutila, je bila ljubezen do najbolj Boţanske Navzočnosti. Mir je 

končno vladal v mojem Srcu. 

Po Moči Svetega Duha sta nam bili poslani pomoč in tolaţba, četudi sta bili maloštevilni. 

Čeprav je bilo rojstvo Jezusa Kristusa poniţen in skromen dogodek – pri katerem je 

sodelovalo le nekaj ljudi – se je glas razširil. Tako deluje Sveti Duh. Mnogi so bili pričakovali 

rojstvo. Mnogi so slišali o dogodku in številni so nato govorili o njem. Ko se je razvedelo, da 

je bil rojen Jezus Kristus, Mesija, obljubljen človeštvu, se je pričelo stopnjevati 

nasprotovanje. Zahrbten napad Heroda in vseh njegovih sluţabnikov je pokazal, kako zelo 

Navzočnost Boga navda srca hudobnih ljudi s strahom. 

Od tistega dne dalje sem postala varuhinja mojega Sina, moj ljubljeni moţ Joţef pa je 

zatem v številnih primerih organiziral našo varnost. Veliko let smo preţiveli na begu od 

enega kraja do drugega. S toliko nasprotovanja smo se soočali – s toliko strahu, toliko 

sovraštva. To je bil naš deleţ. Tisti trenutek, ko sva mojega Sina v starosti dvanajstih let 

našla, ko je oznanjal v templju, sva Ga dala skriti. 

Joţefovi sorodniki so bili vpleteni v naš skrivni pobeg in dolga leta smo potovali. Najprej 

smo se odpravili v Judejo, nato pa je bil moj Sin odpeljan v Indijo, Perzijo, Egipt, Grčijo in 

Anglijo. Kamor koli smo šli, je Navzočnost mojega Sina povzročila številne čudeţe, čeprav 

Se On ni nikoli javno predstavljal kot Mesija. Zanj je bilo dobro poskrbljeno in pogosto sva 

Ga videvala. Ţiveli smo v miru, ljubezni ter harmoniji, in če ne bi bilo mojega moţa Joţefa, bi 

ne imela kam iti po varstvo za mojega Sina, dokler se ni pričelo Njegovo javno Poslanstvo. 

In zdaj, ko je Njegov Drugi Prihod čisto blizu, bo pred Njegovim Prihodom nastavljena 

vsaka ovira. Vsaka Beseda iz ust Njegove prerokinje bo raztrgana in zasmehovana. Samo 

peščica ljudi bo seznanjena z Resnico, ki obdaja to Poslanstvo, tistim, ki se ravnajo po 

Njegovih navodilih, pa bodo številna vrata zaloputnjena pred nosom. To Poslanstvo je zate 

samotno, moj otrok, tebi pa se naroča, da ostaneš pokorna v vseh stvareh, ki ti jih Bog 

razodene. 

Pomoč bo poslana. Pomoč bo tudi prenehala, ko bo to Ţelja mojega Sina. Čeprav je videti 

malo tistih, ki sledijo temu Poslanstvu, pa jih še več milijonov popolnoma veruje vanj. Kajti 

Boţja Beseda bo po Moči Svetega Duha vedno pritegnila tiste, ki so Njegovi. 

Porodne bolečine so se pričele, porod pa ne bo trajal predolgo. Kmalu se bo zasvitalo rojstvo 

novega začetka, in potem bo končno prišel Gospodov Dan. Otroci, bodite mirni, zakaj vse te 

reči se morajo zgoditi, preden bo Zemlja očiščena grehov. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 



Če je v duši samo trohica napuha, Sveti Duh nikoli ne bo vstopil vanjo 

Nedelja, 5. januar 2014, ob 19:34 

Moja draga ljubljena hči, kadar Ogenj Svetega Duha vstopi v človekovo dušo, so prvi 

odziv solze. Drugi odziv je začudenje. Tretji odziv je spoznanje, da je nekaj čudovitega –

globoko umevanje Resnice Boga in vsega, kar On ţeli – prevzelo to dušo. Nenadoma se 

naseli mir, kakor tudi izostreno dojemanje skrivnosti Obstoja Boga – Boţje Ljubezni. Vse 

stvari, ki so skladne z Boţjo Besedo, postanejo jasne. 

Samo tisti, ki so svojo voljo predali Bogu in ki so se otresli vsega človeškega napuha ter 

razuma in te reči izročili Njemu, so zmoţni sprejeti ta Dar Svetega Duha. Če je v duši 

samo trohica napuha, Sveti Duh nikoli ne bo vstopil vanjo. 

Samo tisti, ki resnično verujejo, da je Bog Vsemogočen in da človek ni nič ter je 

nevreden, da bi stal pred Njim, lahko predajo svojo voljo. Samo tistim, ki so voljni 

narediti vse, kar se od njih zahteva, da bi izpolnjevali Sveto Voljo Boga, v skladu z Njegovo 

Besedo, so lahko podarjeni Darovi, da oznanjajo Besedo, ki bodo imeli kakršen koli resnični 

učinek. 

Kateri koli človek, ki trdi, da razglaša Resnico in ki pravi, da ga vodi Sveti Duh, se 

nikdar ne bo ponašal s svojo lastno veličino. Nikdar ne bo pritegoval pozornosti k svojim 

darovom, svojim talentom, svoji vednosti, svoji svetosti ali svoji poniţnosti. Kajti kadar 

človek to počne v Svetem Boţjem Imenu, ni bil blagoslovljen z Duhom Ognja – s Plamenom, 

ki vţge srca ljudi, tako da se na Boţjo Besedo odzovejo z ljubeznijo. 

Med Svojim Časom na Zemlji Sem vsem vam jasno povedal, da bo tisti, ki se povišuje pred 

Menoj, vrţen v pustinjo. Ta, ki se poniţuje pred Menoj, bo povišan. 

Vaš Jezus 

 

Tik pred tem ste, da doţivite največjo prevaro, kar jo je Satan kdaj koli 

vsilil svetu 

Torek, 7. januar 2014, ob 12:15 

Moja srčno ljubljena hči, Moja Beseda bo ostala  neokrnjena, ker Moji ljubljeni zvesti verni 

po vsem svetu, ki bodo tvorili Ostanek Moje Cerkve, nikdar ne bodo odstopali od Resnice. 

Toliko Mojih vernih bo prišlo na dan, da bodo oblikovali Mojo Preostalo Vojsko v vsaki 

drţavi na svetu, vključno s komunističnimi reţimi. Sveti Duh se pošilja, da prekrije 

vsakega izmed delčkov te Moje majhne, toda silne Vojske. Kmalu bodo vsi Moji učenci 

širili Besede prerokb, ki se svetu dajejo po tem Poslanstvu – vsepovsod. Zdaj se bodo podali 

ven in širili Evangelije, Mojo Besedo in Moje Obljube med vse. Jaz nikdar ne bom dovolil, da 

bi vera Mojih vernih zamrla in opešala. Vendar pa bodo duše, ki ostanejo zveste Besedi, 

kakor je bila človeštvu dana v Bibliji, redke. 

http://www.thewarningsecondcoming.com/you-are-about-to-witness-the-greatest-deceit-ever-inflicted-upon-the-world-by-satan/
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Moja Luč bo kakor sonce sijala na vse tiste kraje, kjer se Moji ljubljeni učenci odzovejo 

Mojemu Klicu v tem času. To je klic iz Nebes, ki vas vabi, da vzamete Moj Kriţ in 

hodite za Menoj, vašim Jezusom, do konca Zemlje. Jaz ţelim, da Mi boste s tem, ko se 

razširite navzven, da bi oznanjali Resnico Presvete Trojice, pomagali zbrati izgubljene, 

zbegane, tavajoče in tiste, ki Me ne poznajo. 

Nagovorili boste vsa verstva in jim izročili Mojo Besedo. Po molitvah, ki vam jih Jaz 

dajem, bodo blagoslovljena. Radujte se, tisti, ki veste, da sem Jaz, Jezus Kristus, Ta, Ki vas 

kliče v tem času velikih sprememb. Prav zares ste blagoslovljeni. Vedite, da je Moja Ljubezen 

do vas takšna, da vas bom vodil, vas okrepil in vam dal pogum levov v vašem poslanstvu. 

Govorili boste z ljubeznijo in zgovornostjo, iz vaših ust pa bo bruhal Ogenj Svetega 

Duha. Ta Dar bo milijone pritegnil nazaj k Meni. Jaz vas pripravljam sedaj, zakaj tik pred 

tem ste, da doţivite največjo prevaro, kar jo je Satan kdaj koli vsilil svetu. 

Kadar ste za Mene, boste lahko ubranili svet pred tem, da bi ga preplavila hudobija hudiča v 

njegovih poslednjih dneh. Ne bo vam spodletelo. Trpeli boste. Soočali se boste z 

nestrinjanjem, nasprotovanjem in obtoţbami krivoverstva, čeprav je vse, na kar boste 

preprosto spominjali ljudi, ţe vsebovano v Svetih Evangelijih. 

Bodite mirni, zakaj Moji Darovi vas bodo ohranjali med to bitko. Zdaj ste pripravljeni, 

kajti Moji sovraţniki, ki čakajo, da se predrzno razkrijejo svetu, bodo kmalu postali znani. 

Tedaj bo čas, da se izpolni Moj poslednji Načrt za odrešenje človeštva. 

Jaz Sem v vas, z vami in Jaz vedno prebivam v vaših srcih ter dušah. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

Ko Me bodo moji verni, ki bodo nasedli prihajajoči prevari, zanikali, to ne 

pomeni, da bodo dejali: »Ne verujem v Jezusa.« Ne, pomenilo bo tole 

Torek, 7. januar 2014, ob 23:15 

Moja draga ljubljena hči, ravno ko bodo verni zakričali: »Nič več – ne moremo gledati, 

kako zlo zmaguje nad dobrim,« se bo vsa bolečina nenadoma končala. 

Očiščevanje od zla zahteva, da se mu dovoli, da se najprej razširi. To je preizkušnja za 

tiste ljudi s hudobnimi srci, ki jih bo prve potegnilo. Ko planejo v praznino zla, se bodo 

bodisi uprli bolečini, ki jo bo povzročila v njihovih dušah, ali pa si bodo dovolili biti 

povlečeni dlje in dlje stran od Kraljestva Boga. 

Duše vernih bodo preizkušane do skrajnosti in mučila jih bo zmeda, ki jih čaka. Mnogi 

bodo v svojih srcih vedeli, da tisto, kar so verovali, da je resnično, in kar jim je bilo drago, nič 

več ne velja za Resnico. In tako se ne bodo mogli odločiti, kaj je od Mene in kaj ni. Njihova 

vera bo raztrgana, številni pa se bodo znašli zapletene v novi, od človeka izdelani doktrini, ki 

se nikdar ne bo zdela pravilna. Imeli bodo občutek nelagodja in mnogi ne bodo mogli zaupati 

svojih strahov tistim, ki so izbrani za Moje svete sluţabnike. Ne bodo vedeli, na koga se 

obrniti po Resnico. 
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Biti bodo morali priča javnemu razglasu, ki bo poveličeval greh, ko bo razglašeno, da je 

človeštvo slabotno – Bog ve, da je človek, oslabljen od greha, zgolj ţrtev. Namesto da bi 

morali gledati greh v vsej njegovi zlobnosti, bodo prisiljeni prikimati v znak svojega 

strinjanja in sprejeti nove zakone, ki bodo uvedeni v Cerkev. Od njih se bo pričakovalo, 

da se novim predpisom, ki bodo vse vas pozivali, da spoštujete človekovo individualnost in 

vašo pravico biti, kar hočete, ter početi, za kar se odločite, poklonijo in jih spoštujejo. 

Ko Me bodo moji verni, ki bodo nasedli prihajajoči prevari, zanikali, to ne pomeni, da bodo 

dejali: »Ne verujem v Jezusa.« Ne, pomenilo bo tole. Izbrali si bodo, v kateri del Mojih 

Naukov hočejo verovati. Nato se bodo odločili, s katerimi deli se ne strinjajo. Nato pa 

bodo dejali, da bi se Jezus strinjal s to novo razlago, če bi On danes ţivel na Zemlji. Oh, 

kako malo so se naučili in kako jih bo napuh raztrgal. Ko bo kaznovanje padalo okoli njih in 

ko bodo dojeli, kako so Me ţalili, bodo kričali v grozi, ko se bodo iz oči v oči soočili s 

pravičnostjo, ki jim bo odmerjena. 

Na tisti dan, ko bo Resnica razodeta, bodo tisti, ki so si nakopali sramoto in ki so se bojevali 

zoper Mene, svojega ljubljenega Jezusa, Ki jim je zgolj hotel prinesti Usmiljenje – rešeni 

samo zaradi molitev Moje Preostale Vojske. 

Vaš Jezus 

 

Kadar boste v času velikih preizkušenj molili te nove Litanije, vam bom Jaz 

naklonil oddih 

Sreda, 8. januar 2014, ob 21:15 

Moja nadvse ljubljena hči, razvedeti se mora, da boste vsi vi, ko boste med obdobjem teme 

branili Boţjo Besedo, potrebovali vsakršno Milost od Mene, da boste zmogli ostati pokončni. 

Kadar Me kličete, da preplavim vaše duše s Svojimi posebnimi Milostmi, vam bo laţje hoditi 

za Menoj. 

Zdaj vsem vam, hrabrim in zvestim dušam, izročam te posebne milosti. Kadar boste v času 

velikih preizkušenj molili te nove Litanije, vam bom Jaz naklonil oddih. 

Molitev Litanij (6) Dar Milosti 

O Predragi Jezus, moj ljubljeni Odrešenik, napolni me s Svojo Ljubeznijo. Napolni me s 

Svojo Močjo. Napolni me s Svojo Modrostjo. Napolni me s Svojo Vztrajnostjo. Napolni 

me s Svojo Poniţnostjo. Napolni me s Svojim Pogumom. Napolni me s Svojo 

Gorečnostjo. Amen. 

Duše, ki to molite v času preganjanja, vedite, da bom Jaz razlil te Milosti nad vas. 

Postali boste mirnejši, močnejši in pogumnejši, ko nosite Moj teţki Kriţ do vrat Novega 

Neba in Nove Zemlje. Najpomembneje pa je, da ne boste podlegli ustrahovanju, s 

katerim se boste morali soočiti v Mojem Svetem Imenu. 
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Hodili boste neomajno in dostojanstveno, ko še naprej ohranjate Boţjo Besedo. Za vsakogar, 

ki se odzove temu Klicu in moli te posebne Litanije, boste občutili radost v svojih srcih, ki je 

tam prej ni bilo. Prav tako se boste počutili samozavestni, v vednosti, da ste bili blagoslovljeni 

po Moči Svetega Duha. In Resnica bo vedno kraljevala v vaših srcih. 

Jaz  vsakogar izmed vas ljubim. Blagoslavljam vas – v Imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Vaš Jezus 

 

Moja Ljubezen do človeštva je nerazdeljena. Jaz ljubim vse, vključno s 

tistimi, ki zagrešijo najzlobnejša dejanja  

Četrtek, 9. januar 2014, ob 21:40 

Moja draga ljubljena hči, ozri se okoli sebe, in kaj vidiš? Svet, poln protislovij. Na eni strani 

boš videla ljubezen, veselje in dobro voljo. Toda po drugi strani bo to onemogočalo sovraštvo, 

ki ga ima hudobec do človeštva. 

Vsak nemir, ţalost, zmeda, pomanjkanje zaupanja, zlobnost, sovraštvo in zlo, ki jih vidiš 

divjati; vedi, da to lahko prihaja samo iz enega vira. Vir nesreče za človeštvo, to je 

Satan, je med Boţjimi otroki povzročil obupno ţalost. Njihova bolečina potem postane 

Moja, in zato hudobec povzroča takšno razdejanje – da bi prizadel Mene. 

Moja hči, povsod, kjer hodiš, in vsi obrazi, ki jih vidiš, od tega dneva dalje, bodo takšni, 

kakršne jih vidim Jaz – vsak od njih Boţji otrok. Kako zelo jih Jaz vse ljubim, kako zelo 

ţelim ljubeče skrbeti za vsakogar izmed njih – ne glede na njihove napake ali njihove grehe. 

Nič, kar so storili, da bi Me ţalili, ne spremeni tega; Jaz jih še vedno ljubim – vse in vsakogar. 

Občutim veliko veselje, kadar vidim iz njih izţarevati ljubezen – ljubezen, ki so jo prejeli kot 

Dar od Mojega Očeta, Ki jih je ustvaril. Njihova ljubezen je Moja Ljubezen in priteguje druge 

duše k njim, to pa nato vsepovsod razširja Boţjo Ljubezen. 

Toda kadar Sem priča bolečini in trpljenju v kateri koli duši, tedaj njena bolečina postane 

Moja. Njeno bolečino lahko povzroči strašno trpljenje, ki ga prinaša pomanjkanje ljubezni do 

drugih, kar daje občutek obupne zapuščenosti. Tudi Jaz občutim njihovo osamljenost ter 

izločenost, in to še bolj razvname Moje Sočutje. 

Nato so tiste duše, ki ves svoj čas porabijo za lovljenje stvari, ki ne prihajajo od Mene. Tisti, 

ki Me zavrnejo, povsem prelomijo Moje Srce na dvoje. Kako Jaz točim mnoge Krvave Solze 

za te duše, kajti prerezale so popkovino, ki jih povezuje z njihovim Odrešenikom – njihovim 

edinim upanjem na Odrešenje. Kadar vidiš te duše, Moja hči, boš v svojem srcu občutila 

strašno ţalost, prav kakor jo Jaz čutim zaradi njih. 

Končno pa obstajajo tisti, ki pravijo, da Me zastopajo, ki pa niso vredni, da bi brisali Moje 

Noge. Njihovo sovraštvo do Mene povzroča njihova ljubezen do sebe. Vendar pa Jaz še 

vedno hrepenim po njihovih dušah, ne glede na to, kako pogosto Me ţalijo in zavajajo Mojo 

čredo. 



Moja Ljubezen do človeštva je nerazdeljena. Jaz ljubim vse, vključno s tistimi, ki zagrešijo 

najzlobnejša dejanja. Tako bo do konca. Jaz bom sprejemal vse duše do poslednjega dne, ko 

Mi bodo samo tisti, ki zabredejo v brezno zveri in ki Me zavrnejo, čeprav vedoč, kako zelo jih 

Jaz ljubim, potem ko bodo vsi Moji napori, da bi rešil duše, izčrpani – izgubljeni za vedno. 

Vedno ljubite drug drugega, napake in vse – kakor vas ljubim Jaz. Kadar komu 

nasprotujete, se spomnite Moje Ljubezni in molčite. Kadar prezirate drugega, vedite, da to 

sovraštvo ne prihaja od Mene. Kadar pogledate drug drugega, jih motrite, kot če bi jih zrli 

skozi Moje Oči. Niti enemu izmed njih se ne bi smeli izogibati. Namesto tega izkazujte 

sočutje tistim, ki vas vznemirjajo, vas ţalijo ali vam povzročajo škodo, kajti Jaz jih ljubim. Če 

Me ljubite, boste izkazovali ljubezen vsem s katerimi pridete v stik. 

Ljubezen je nalezljiva, ker prihaja od Boga. Od ljubezni lahko prihaja samo dobro. 

Vaš Jezus 

 

Ljudje, ki ţivijo v današnjem svetu, niso nič drugačni od tistih, ki so ţiveli 

pred več tisoč leti 

Sobota, 11. januar 2014, ob 10:48 

Moja srčno ljubljena hči, Jaz hočem, da svet ve, kako zelo ljubim človeka, kajti Jaz ljubim 

tudi najbolj nizke, najbolj mučene in najbolj nevredne. Kdor koli misli, da Jaz dajem 

kateremu koli človeku prednost pred drugim, Me ne pozna. Lahko Sem naklonjen določenim 

dušam, posebno izvoljenim dušam, toda Jaz jih ne ljubim nič bolj in nič manj kot duše 

prizadetih. 

Jaz na vsako dušo gledam z Ljubeznijo v Svojem Srcu. Oklepam se vsakogar izmed vas, zakaj 

vi ste od Mene – od Mojega Očeta. Čeprav Me vaše slabosti utegnejo ţaliti in Sem morda 

jezen zaradi vaših hudobnih naklepov ter poţelenj, pa Moja Ljubezen do vas nikoli ne 

umre. Bog ljubi vse grešnike – ne glede na to, kaj so zagrešili. Bog ima vrhovno Oblast nad 

usodo vsake duše, in ta Oblast je Njegova. 

Edino Jaz imam Oblast, da Sodim. Niti enemu samemu izmed vas ni bila dana ta 

pravica. Kadar kdo o kom sodi, da je kriv greha, ga sme kaznovati le s pokoro, ne smrtjo. 

Noben človek, sodnik, politični voditelj ali pripadnik Moje Cerkve na Zemlji nikdar ne more 

človeka obsoditi na smrt zaradi njegovih grehov – najsi so še tako hudi. Noben človek ne 

more drugega obsoditi na Pekel, kajti kadar neko dušo razglasi za pogubljeno, potem bo 

namesto nje on tisti, ki bo pogubljen, ne glede na to, koliko svetih dejanj je izvršil v Mojem 

Imenu. 

Kako tratite toliko časa v obsojanju drug drugega, namesto da bi sprejeli Dar, ki vam je 

bil dan – Dar medsebojne ljubezni. Ljubite Dar, ki vam je vsem bil podarjen od Boga in ki 

je vaš, da ga razdajate na kateri koli način ţelite – če je le v skladu z Voljo Mojega Očeta. 

Vendar pa ste toliki, ki ljubite Mene, Jezusa Kristusa, prepričani, da Jaz odobravam kakršno 

koli dejanje, ki podţiga medsebojno sovraštvo. Namesto tega morate vedeti, da Jaz hočem le 

to, da ljubite drug drugega in ostanete neomajno zvesti Boţji Besedi, ki je vsebovana tako v 

Stari kot Novi Zavezi. 
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Beseda je večna – ne spreminja se – nikdar. Ljudje, ki ţivijo v današnjem svetu, niso nič 

drugačni od tistih, ki so ţiveli pred več tisoč leti. Morda imate več znanja in več informacij, 

vendar niste nič pomembnejši od katere koli generacije, ki je prišla pred vami. Človek je 

umrljiv. Nič se ne bo spremenilo v tem oziru, dokler vam Jaz ne prinesem Večnega Ţivljenja. 

Ustavite se in pomislite. Moja Navodila so še vedno ista, kot so bila človeštvu izročena 

med Mojim Časom na Zemlji. Zdaj je edina razlika ta, da zaradi napredka v znanosti mnogi 

ljudje mislijo, da so večji od Boga. Številni so tako prepričani v svojo nesmrtnost, da so se 

odločili, da ne bodo verjeli, da jih je ustvaril Bog. Mnogi mislijo, da imajo moč ponovno 

napisati Boţje Zakone. 

Mnogi so se odločili postaviti novi babilonski stolp, in ko bodo to storili, se bo zrušil od le 

enega zamaha Roke Mojega Očeta. Potem bo človek sprevidel, da ţivljenje lahko obstaja 

samo z Bogom in za Boga, v skladu z Boţjo Voljo. Brez Boga ni ţivljenja. 

Vaš Jezus 

 

Zelo kmalu bo Pekel uradno razglašen za kraj, ki ne obstaja 

Nedelja, 12. januar 2014, ob 20:28 

Moja nadvse ljubljena hči, če ne bi Jaz, Jezus Kristus, v tem času govoril svetu, bi mnoge 

duše nikoli ne vstopile skozi Vrata Raja. 

Toliko nehvaleţnih duš nič več ne uboga Mojih Zakonov, in tako ustvarjajo svojo lastno 

interpretacijo, ki Mi je nagnusna. Pravila, ki se nanašajo na Resnico, so bila dana kot Dar 

človeštvu, kot sredstvo, ki bi človeku omogočilo, da si zasluţi pravico do zveličanja. Mar ne 

veste, da ne morete ţiveti po svoji različici Boţjih Postav in potem pričakovati, da boste 

vstopili v Raj? 

Človekova ošabnost je nadvladala duha poniţnosti. Človek nič več ne sluţi Bogu na način, 

kot mu je bilo zaukazano. Namesto tega iz svoje lastne domišljije ustvarja vizijo tistega, za 

kar sam verjame, da so Nebesa. Danes noben Moj sluţabnik – tisti, ki so določeni, da Mi 

sluţijo – nikoli ne omenja obstoja Pekla. Ţe sama omemba besede Pekel spravlja Moje 

svete sluţabnike v zadrego, ker se bojijo posmeha, ki bi ga bili deleţni od sekularne druţbe, ki 

je bila zavedena. Pekel je dom številnim ubogim dušam, in kako Me boli, ko vidim nič 

hudega sluteče duše omahniti v brezno groze v trenutku, ko poslednjič vdihnejo. 

Zdaj je Boţjim otrokom treba povedati o nujnosti molitve za duše, ki so slepe za Resnico. 

Zelo kmalu bo Pekel uradno razglašen za kraj, ki ne obstaja. Dušam bo rečeno, da bo vsem 

Boţjim otrokom podarjeno Večno Ţivljenje, brţ ko ţivijo smiselno in dostojanstveno 

ţivljenje – ne oziraje se na to, ali verujejo v Boga ali ne. Toda to bo laţ. Iz Pekla ni 

vrnitve. Je za večnost. 

Mnoge duše, ki so Me odkrito zavrnile, tako zasebno kot v javnosti, gnijejo v Peklu. Njihovo 

bridko obţalovanje še stopnjujeta njihovo strahotno boleče trpljenje in Satanovo sovraštvo. 

Ko so enkrat v Peklu, se jim Satan razodene v vseh svojih zlobnih in ogabnih oblikah, 

njegovo sovraštvo do njih pa jih napolnjuje vsak trenutek.  
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Njihov gnus nad njim – isto zverjo, ki so se ji klanjali med svojim ţivljenjem na Zemlji – 

je ţe samo po sebi vzrok velikega dela njihove bolečine. Toda njihova ločenost od Mene 

in bolečina teme, ki jo izkušajo, sta tisto, kar povzroča največjo muko.  

Nikomur, ki vam v Mojem Imenu pove, da Pekel ne obstaja, ni do tega, da bi vam pomagal 

rešiti vašo dušo. Kadar ste prepričani, da Pekel ne obstaja, takrat zmotno domnevate, da je 

greh nepomemben. 

Ne morete Mi sluţiti, če verjamete, da greh ne obstaja. Ne morete ţiveti veličastnega ţivljenja 

za večno v Mojem Kraljestvu, če Me ne prosite, naj vam odpustim vaše grehe. To je jedro 

nove doktrine, ki bo kmalu uvedena in ki jo vas bodo silili pogoltniti. To je trenutek, ko 

boste zavedeni v zanemarjanje priprav svoje duše na Veliki Gospodov Dan, ko vas bom Jaz 

prišel iskat kot Svoje. 

To vam povem zato, da vas posvarim – ne da vas strašim. Rotim vas, da se sprijaznite z 

grehom kot delom vašega ţivljenja, toda pozivam vas, da se še naprej ogibate sedmerih 

glavnih grehov, kajti kadar se jih, boste v Moji Milosti. Vedno morate priznavati svoje grehe. 

Počnite to vsak dan. Govorite z Menoj in Me prosite, naj vam odpustim. Tisti, ki ne morete 

prejemati Zakramenta Spovedi – tisti, ki sledite številnim veroizpovedim in verstvom – pa 

morate sprejeti Dar Popolnega Odpustka, ki Sem vam ga dal.  

Pazite na svojo dušo, kajti vaša duša je tista, ki bo večno ţivela. Ţiveli boste samo v enem od 

dveh krajev, za večno – v Peklu ali v Mojem Kraljestvu. 

Vaš Jezus 

 

Bog Oče: Jaz prihajam zbrat zveste. Moj Čas je blizu, saj je Usmiljenje 

Mojega Sina skorajda nad vami 

Ponedeljek, 13. januar 2014, ob 16:56 

Jaz Sem Bog Oče. Jaz Sem, Ki Sem. Jaz Sem vaš Stvarnik – Alfa in Omega. 

Moja najdraţja hči, poslušaj Me. Moje Posredovanje, da preprečim uničenja človeškega 

rodu je tik pred tem, da se zgodi. 

Kadar nič ne slišite o zlu – to ne pomeni, da ne obstaja. Načrtuje se hudobno dejanje, ki bo 

izzvalo vojno, z edinim ciljem uničiti karseda čim več ljudi. Človekova zmoţnost 

izvrševanja hudodelstev zoper Moje otroke še nikdar ni bila večja. Človekova sposobnost 

proizvesti tehnologijo še nikoli ni bila večja, toda to znanje se na veliko zlorablja, načrti za 

nadzor nad vsakim delom vašega ţivljenja pa so v zaključni fazi. 

Oni, Moji sovraţniki, hočejo nadzorovati, kaj jeste, pijete in vse, kar delate, da širite 

Resnico, kakor sem vam jo izročil Jaz. Ne bodo mirovali vse do dne, ko bodo imeli pod 

nadzorom vaše drţave, vaše finance in vaše zdravje. Čeprav bodo ti načrti postali očitni, pa 

bodo prav tako zavzeli vsa verstva. Ker toliko ljudi ne veruje v Moj Obstoj, bo le malo odpora 

proti njihovemu zahrbtnemu načrtu, da bi Mi ukradli duše. 



Kadar je človek prepričan, da lahko kljubuje Bogu, tedaj ne ve zares, Kdo Sem Jaz. Če 

ne ve, Kdo Sem Jaz, potem ne ve ničesar. Njegovo srce je zakrknilo, njegov razum se je 

omračil in njegova duša je postala svinčena. 

Ta, ki se Mi odmika, je izgubljen. Ta, ki se bori proti Meni, z namenom ukrasti duše Mojih 

otrok, je Zame mrtev in njegova usoda pogubljena. 

Zdaj bom posredoval, da preprečim zagrešitev tega strašnega, zlobnega grozodejstva. 

Potem pa, ko bom končal, bom Jaz odprl vaše oči, zaigral na vaša srca in vas napolnil z 

občudovanjem. Kmalu bom razodel Resnico, ker toliki nič več ne verujete vanjo. 

Jaz Sem vse, kar je in kar bo. Jaz Sem vaš Oče, Vsevedni, Vsevidni, Sama Ljubezen in Samo 

Usmiljenje. Jaz prihajam zbrat zveste. Moj Čas je blizu, saj je Usmiljenje Mojega Sina 

skorajda nad vami. 

Vaš ljubljeni Oče 

Bog Najvišji 

 

Kadar Moja Cerkev ohranja Boţjo Besedo, morate ostati pokorni Moji 

Cerkvi 

Torek, 14. januar 2014, ob 16:53 

Moja draga ljubljena hči, kadar Moji sluţabniki, Moji verni in vsi tisti, ki izpovedujejo, da 

so od Mene, pravijo, da Me ljubijo, to pomeni dvoje. Ljubijo Me, ker sprejemajo Mojo 

Besedo, in Me častijo z izpovedovanjem Resnice. 

Kadar Me ljubite, morate ostati zvesti Moji Sveti Besedi. To pomeni biti pokoren Moji 

Besedi v vseh stvareh, ki se nanašajo na Resnico. Kadar kot Moji sveti sluţabniki 

izpovedujete Resnico Moje Besede, morate ostati pokorni Boţji Besedi. 

Kadar Moja Cerkev ohranja Boţjo Besedo, morate ostati pokorni Moji Cerkvi. Ko pa 

pride dan, ko tisti z oblastjo v Moji Cerkvi nič več ne bodo oznanjali Resnice, tedaj 

morate ostati pokorni samo Meni. Zakaj Jaz Sem Cerkev. Brez Mene, vašega Jezusa, ni 

Cerkve. 

Kadar se v Mojo Besedo posega in se jo nato prireja, to nič več ne bo Moja Beseda. Pokorni 

ste lahko samo Resnični Boţji Besedi. Če boste sledili novi doktrini, ki jo je zasnoval 

človek in ki bo nadomestila Mojo Sveto Besedo v Mojih cerkvah po vsem svetu, potem 

Me bodo odgovorni za to bogoskrunstvo zanikali. Ostanite pokorni samo tistim, ki 

oznanjajo Boţjo Besedo, kajti če to ni Moja Beseda, potem – ni od Boga. 

Boţja Beseda je Nedotakljiva. Nikdar je nihče ne sme spreminjati. Pokorščina Moji Cerkvi je 

pomembna. Pokorščina Boţji Besedi je tisto, kar določa, ali ste Kristjani.  



Dan, ko nadomestite Boţjo Besedo z nadomestkom, ki ga je izdelal človek, je dan, ko boste 

neposlušni Boţji Besedi. 

V Mojih Očeh, v Moji Cerkvi na Zemlji, lahko ostanete pokorni samo, če se ohranja Resnica. 

Nikdar vas ne sme biti strah oznanjati Resnico, ker vas bo samo Resnica osvobodila. 

Vaš Jezus 

 

Ta nova in naglo vzpostavljena hierarhija bo zavzela Mojo Cerkev 

Četrtek, 16. januar 2014, ob 19:41 

Moja draga ljubljena hči, Resnica deli. Vedno je. Kadar nekdo pravi, da pozna resnico, bo to 

drugi zanikal. Kadar pa Resnica prihaja od Boţje Besede, bo povzročila največjo delitev. 

Mnogi se bojijo Resnice, ker ni vedno prijetna, a vendar bi vi brez Resnice ţiveli v zanikanju. 

Kadar ţivite v zanikanju Boţje Besede, nikdar ne boste našli resničnega miru v svojih srcih. 

Ko poznate Resnico, ki je vsebovana v Knjigi Mojega Očeta, tedaj poznate Gospodovo 

Pot, in po tej poti morate hoditi vse do svojega poslednjega diha. Ne odstopajte od tega. 
Če pa se v Mojo Besedo posega, se jo na novo napiše in se jo ruši, pa menda vi nikoli ne bi 

pristali na to. To je dobro. Toda, če so vam z vrhov Mojih cerkva predstavljene nove doktrine, 

ki se razlikujejo od Moje Svete Besede, kaj boste storili takrat? 

Ali boste sprejeli laţ namesto Resnice? Ali boste sprejeli doktrino, ki bo nesveta v Mojih 

Očeh? 

Odgovor mora biti ne. Nikdar ne smete zanikati Moje Besede – zaradi nikogar. Nihče, četudi 

je oblečen v platnena oblačila elite v hierarhiji Moje Cerkve, čeprav je berač, kralj ali princ – 

nihče, ki zahteva, da pristanete na novo doktrino, ki zadeva Mojo Besedo, ne prihaja od 

Mene. 

Mojo Cerkev diskretno rušijo od znotraj in vsak del demontirajo. Ko se podirajo 

hierarhične ravni in so zvesti sluţabniki zavrţeni – potem pa se šteje, da niso več 

koristni – bo utrta pot za proglasitev doktrin iz Pekla. 

Gorje duhovnikom, škofom in kardinalom, ki si upajo braniti Boţjo Besedo, kajti oni bodo 

najbolj trpeli. Medtem ko bodo nekateri izobčeni in obtoţeni krivoverstva – čeprav se bodo 

zgolj zavzeli za Resnično Boţjo Besedo – pa bodo drugi preslabotni. Mnogi ubogi sveti 

sluţabniki bodo klonili pod pritiskom, naj se odpovedo Boţjim Postavam. Če ne bodo 

privolili v sprejemanje doktrine laţi, bodo vrţeni volkovom. Tisti, katerih vera bo ţe 

oslabela in ki ljubijo posvetne stvari ter tisti, ki imajo v svojih dušah silovito ambicijo, bodo 

prvi v vrsti, da bi prisegli zvestobo novi »zaobljubi«. 

Ta nova in naglo vzpostavljena hierarhija bo zavzela Mojo Cerkev. V Imenu Boga bodo 

razglašali zmote in za sabo potegnili številne nedolţne duše verujočih. Cerkvenim 

občestvom bo nevede ponujena strupena čaša, napolnjena z ničimer – samo s kruhom. Sveta 

Evharistija nič več ne bo napolnjevala njihovih duš.  



Kmalu jih bodo hranili s pridigami, ki bodo zasmehovale Boţjo Besedo, ko bodo človekove 

pravice razglasili za najpomembnejšo doktrino. Nato pa bodo razglasili največjo herezijo, 

namreč da bo človeku dano Večno Ţivljenje ne glede na to, ali se kesa svojih grehov ali ne. 

Tako bodo uničili duše milijonov. 

Ko Mojo Cerkev še naprej trgajo narazen od znotraj navzven, pa bodo Moji zvesti 

duhovniki in vdani verni ponovno zgradili Mojo Cerkev, zidak za zidakom. Vidite, Moja 

Cerkev nikdar ne more umreti, ker Jaz tega ne bom dopustil.  

Nobeden od duhovnikov, škofov in kardinalov, ki bodo vrţeni s svojih poloţajev in ki 

ostanejo zvesti Meni, ne bo nikoli zapustil pravičnih ali tistih Mojih vernih, ki so bili 

blagoslovljeni z Darom Modrosti. Torej, medtem ko bo laţno znanje napolnjevalo srca 

slabotnih sluţabnikov v Moji Cerkvi, pa bo Dar Svetega Duha ne le Razsvetljeval duše Moje 

Preostale Vojske, ampak bo zagotavljal Luč do Mojih vrat za vse tiste, katerih imena so v 

Knjigi Ţivljenja. 

Nikdar poprej niso bili Moji učenci preizkušani na način, kot bodo v prihodnosti. Dana jim 

bo Boţja Pomoč, da bodo mogli ohraniti sijanje Boţje Luči v svetu, ki bo počasi in 

boleče tonil v temo, povzročeno s prihodom sovraţnika, antikrista.  

Vaš Jezus 

 

Vsaka beseda, ki jo izrečeš v tem Poslanstvu, prihaja od Mene. Vsako 

dejanje, ki ga storiš, prihaja od Mene 

Petek, 17. januar 2014, ob 20:42 

Moja srčno ljubljena hči, bodi mirna vsakokrat, ko se soočaš z mnogimi preprekami, na 

katere ti in vsi Moji verni naletite vsak dan v tem Delu za rešitev duš. 

Vedno pomnite, da Satan nikdar ne bo prenehal trpinčiti tega Poslanstva in drugih 

poslanstev, ki so pristna, kajti le-ta prihajajo od Boga. Avtentična poslanstva, ki jih Jaz 

blagoslavljam danes, in tista, ki Sem jih blagoslavljal skozi stoletja, so vedno trpela zaradi 

nasprotovanja. 

Samo poslanstva, ki v resnici prihajajo od Boga, pritegnejo takšno sovraštvo. Samo resnični 

preroki privlačijo sovraštvo. Mojzes, Elija, Noe in Janez Krstnik ter drugi njim podobni so 

pritegovali sovraštvo zaradi Satanovega vpliva nad slabotnimi dušami. Samo Jaz, Jezus 

Kristus, eden izmed stotin prerokov med Mojim Časom na Zemlji, sem privlačil takšno vrsto 

sovraštva, kakršno Mi je bilo prizadejano. In zdaj boš samo ti, Moja poslednja prerokinja, 

pritegnila takšno sovraštvo, kakršnega ţe dolgo ni bilo videti – čeprav so drugi v zadnjem 

času trpeli, tako kot ti. 

Kadar moraš prenašati nasprotovanje v Imenu Boga, vedi, da bo le-to najhujše, kadar 

Sveta Trojica po preroku izroča Besedo človeštvu. Ko bi ti ne bila dana Boţja Pomoč, bi v 

grozi zbeţala. Moj Oče te varuje, Moj otročič, in tako se moraš prebijati naprej, vedno vedoč, 

da Si On ţeli duš za vsako besedo, ki jo izrečejo tvoje ustnice, za vsako besedo, ki jo napiše 

tvoja roka, in za vsako dušo, ki jo doseţeš. Vse to trpljenje Mi bo privedlo še več duš. 



Bodi prepričana, da je blizu čas, ko Se bom vrnil, da ponovno prevzamem Svoj Prestol, 

in ko se ta Dan bliţa, bodo uporabljene številne taktike, da bi te spotaknili v tem 

Poslanstvu. Obmetavali te bodo z vsako laţjo, zalučali vate vsak kamen, vsaka muka bo 

tvoj deleţ in vsak Boţji sovraţnik bo nastavljen na vsako pot, po kateri kreneš. Toda Jaz 

bom kot Odrešenik človeštva zagotovil, da bo vsako trnje pazljivo odstranjeno, vsak kamen 

vrţen ob stran, vsaka pot očiščena, tako da boš uspela prinašati Mojo Besedo ljudem, v času, 

ko bom Jaz skoraj povsem pozabljen. 

Jaz hodim skupaj s teboj, Moja hči. Moja Roka počiva na tvoji levi rami, da te obvarujem 

pred zlom, in Jaz te vodim v vsakem pogledu. Vsaka beseda, ki jo izrečeš v tem Poslanstvu, 

prihaja od Mene. Vsako dejanje, ki ga storiš, prihaja od Mene. Vsako trpljenje, ki ga 

prestaneš, je Moje. Tvoja volja je Moja, kajti izročila si Mi jo, in zdaj Jaz povsem prebivam 

v tebi. Kadar te prizadenejo, ţalijo Mene. Kadar te zasmehujejo, zanikajo Resnico. 

Kadar zanikajo Besedo, zanikajo Mene, ko pa sprejmejo Mojo Besedo, dano tebi, 

postanejo del Mene, in tako bo tudi njim dana Moja Zaščita. 

Pojdi zdaj, Moja hči, in se nikoli ne vznemirjaj, kadar ti je v tem Poslanstvu izkazano 

sovraštvo, kajti tedaj ti in vsi tisti, ki slišijo Moj Klic, ne boste dvomili, Kdo je Tisti, ki 

Mu nasprotujejo. Ne vas, ampak Mene, Jezusa Kristusa, odrivajo proč. Kadar ste za 

Mene, z Menoj, v Meni in govorite Mojo Besedo ste resnično Boţji otroci. 

Vaš Jezus 

 

Kdo izmed vas bi bil dovolj močan, da bi sprejel Moj Kelih Trpljenja v 

vsem, kar prinaša s seboj 

Nedelja, 19. januar 2014, ob 14:35 

Moja draga ljubljena hči, kateri človek med vami, ki se razglaša za Mojega svetega vernika in 

ki se ponaša s tem dejstvom, bo vzel Moj Kelih? 

Kdo izmed vas bi bil dovolj močan, da bi sprejel Moj Kelih Trpljenja v vsem, kar prinaša s 

seboj? Odgovor je, da zelo redki med vami. Pa vendar se čutite upravičene, kadar Me 

bičate preko Mojih izvoljenih duš, ki so voljno sprejele Moj Kelih. 

Izvoljene duše, vizionarji, preroki in vidci sprejemajo Moj Kelih, ker Mi izročijo svojo 

svobodno voljo pod Mojimi pogoji – ne pod svojimi. Kadar sebe razglašate za vsevedne 

ter dobro podkovane v Moji Sveti Besedi in ne sprejemate trpljenja, ki ga prenašajo 

Moji ubogi preganjani preroki, tedaj Me ne poznate. Če Me ne poznate, potem Me ne 

morete resnično ljubiti. Če Me ne ljubite, potem ne širite Resnice. Namesto tega izbirate tiste 

dele, ki vam ustrezajo v Presvetih Evangelijih, ter jih nato uporabite kot vatel, s katerim 

udrihate po Mojih prerokih in vseh tistih izvoljenih dušah, ki nosijo Moj prebridki Kriţ. 

Kadar teptate druge duše, z njimi kruto ravnate v Mojem Imenu, vas je okuţilo sovraštvo. 

Sovraštvo prihaja od Satana. Ne prihaja od Mene. Ko pridete Predme med Opozorilom – 

Razsvetljenjem Vesti – vam bom Jaz pokazal, kako ste Me ţalili.  



Vseeno pa boste mnogi, ki ste krivi sprevračanja Mojih Besed Ljubezni v besede 

sovraštva zoper Moje preroke, kljubovalno stali pred Menoj. Kajti tako zelo ste 

napolnjeni s samoljubjem in z napuhom, da vas bom celo Jaz, Jezus Kristus, teţko 

pritegnil k Sebi. 

Vaše sovraštvo do drugih vas ločuje od Mene. 

Vaš Jezus 

 

Mati Odrešenja: Ta poslednja Medalja, ki vam jo jaz prinašam po 

Usmiljenju Boga, bo pritegnila na milijarde duš k Večnemu Ţivljenju 

Ponedeljek, 20. januar 2014, ob 12:09 

Moj dragi otrok, Bog hoče rešiti prav vsako osebo, prav vsake vere, kakor tudi tiste, ki 

zanikajo Obstoj Njega in Njegovega Sina, Jezusa Kristusa. Zato morajo ljudje vseh 

starosti, vseh kultur in iz vseh verskih skupnosti prejeti Medaljo Odrešenja. 

Vsaki osebi, ki ji je dana Medalja, četudi ta ne more biti blagoslovljena, bo podarjen 

izjemen Dar. Kmalu zatem bo Bog vanje vlil Milost, uvid v njihovo lastno nemoč ter 

zavedanje Boţje Vsemogočne Ljubezni. On bo razsvetlil tudi najbolj trmaste duše in tiste s 

kamnitimi srci. Kmalu bodo poiskali Resnico in potem bodo klicali k Bogu, roteč Ga, naj jim 

pomaga pomiriti njihova srca ter jih napolni s Svojim Velikim Usmiljenjem. 

Ne zavrnite Daru Medalje Odrešenja, kajti ta poslednja Medalja, ki vam jo jaz prinašam po 

Usmiljenju Boga, bo pritegnila na milijarde duš k Večnemu Ţivljenju. Ko mi je Moj Oče dal 

navodilo, naj po Sv. Dominiku svetu razodenem Najsvetejši Roţni Venec, so ga mnogi 

zavračali. Danes ga še vedno, kajti prepričani so, da sem ga ustvarila jaz. Dan mi je bil, zato 

da bi lahko vsakdo, ki bi ga molil, sebe zavaroval pred hudobcem. Posebne Milosti in zaščita 

proti vplivu hudobca se dušam dajejo po moji priprošnji. 

Ne storite napake, da bi zavrnili to Medaljo, saj je za ves svet, z njo pa bodo povezani 

številni čudeţi. Tisti, ki pa jo bodo odklonili ali ki bodo drugim poskušali preprečiti, da bi jo 

sprejeli, se bodo odrekli odrešenju – zlasti ateisti, ki najbolj potrebujejo Boţje Posredovanje. 

Tiste ljudi, ki zavračajo Boga, morate vedno postavljati pred Prestol Mojega Očeta in rotiti 

Usmiljenja za njihove duše. 

Prosim, zagotovite, da bo Medalja Odrešenja priskrbljena čim večjemu številu ljudem. 

Vaša ljubljena Mati  

Mati Odrešenja 

 

 



Bog Oče: Svobodna volja, dana človeštvu, je pomenila, da se je veliko Mojih 

otrok oddaljilo od Mene 

Torek, 21. januar 2014, ob 15:44 

Moja najdraţja hči, Moja Volja se bo zgodila, saj se čas za človekovo svobodno izbiro, da 

počne, kar je skladno z njegovo lastno ţeljo, pribliţuje koncu. 

Človeku Sem dal svobodno voljo. To je dar. Svojim otrokom Sem izročil ta Dar, skupaj s 

številnimi drugimi. Čeprav se odločajo, da raje sledijo svoji lastni volji kot tistemu, kar Sem 

ţelel zanje, pa Jaz kljub temu spoštujem njihovo svobodno voljo. 

Jaz ljubim Svoje otroke brezpogojno. Nikdar ne bi mogel ne ljubiti jih, čeprav Me ţalijo na 

toliko načinov. Svobodna volja, dana človeštvu, je pomenila, da se je veliko Mojih otrok 

oddaljilo od Mene, v prid bleščečim obljubam, ki jih vsakodnevno skušajo, ko so lačni lepote, 

bogastva, slave in moče, kar jih vse vodi stran od Mene. 

Jaz Sem njihovo Pribeţališče, toda oni tega ne razumejo. V Meni bodo našli začetek in 

konec vsega, kar jim lahko prinese zadovoljstvo, mir in ljubezen. 

Četudi je hudobec uporabil svobodno voljo, ki Sem jo dal človeku, da bi le-tega zapeljal, 

bom Jaz vse grešnike pripeljal nazaj v Svoje Kraljestvo, ko bodo dojeli, da jih nič, kar 

so iskali, da bi jim prineslo mir, ni moglo izpolniti. Blizu je čas, da se Moje Kraljestvo 

dovrši. Obljubljam vam, da se bodo duše počutile obvezane naglo pribeţati k Meni, ko 

pride čas. Nato se bodo otresli mren s svojih oči, otrdelih lupin svojih src in teme v svojih 

dušah ter Me poiskali. 

Moji otroci, vedno zaupajte v Mojo Veliko Ljubezen do vsakogar izmed vas, kajti kako bi 

lahko bilo kakor koli drugače? Vi ste Moji, kakor ud, del Mojega Srca. Odriniti vas proč 

in vas izgnati bi bilo, kot če bi izgubil del Samega Sebe. Torej, ko Jaz izrečem še poslednji 

Klic, in potem, ko bodo izvršeni vsi ukrepi, da bi pridobil vaša srca, pohitite. Jaz bom čakal. 

Vzel vas bom in vas zaobjel v Svoje Sveto Kraljestvo, stran od vsake nevarnosti. 

Na tisti Dan boste pozabili svojo voljo in postali sklenjeni z Mojo, ker vam ne bo nič koristila, 

vas ne bo zanimala, kajti ko pridete domov k Meni, bomo zdruţeni kot eno. 

Vaš ljubljeni Oče 

Bog Najvišji 

 

 

 

 

 



Vloga Moje Matere kot Soodrešenice bo končno popolnoma razumljena 

Petek, 24. januar 2014, ob 20:19 

Moja draga ljubljena hči, ko se bo Moja Mati še zadnjikrat prikazala na krajih Marijinih 

prikazovanj vsepovsod, tedaj moraš vedeti, da se bo svet končno obrnil in pribeţal k 

Meni. Po Moji preljubi Materi Mi je privedenih več duš. Njena vloga je vedno bila, da Mi 

sluţi v dobro človeštva. In zdaj bo Vloga Moje Matere kot Soodrešenice končno popolnoma 

razumljena.  

Jaz bom vsaki duši dal priloţnost, da doţivi Moje Mogočno Posredovanje, tako da jo 

lahko spreobrnem. Po spreobrnjenju lahko rešim milijone. Obljubo Odrešenja sem dal Jaz, 

izpolnila pa se je z Mojo smrtjo na Kriţu. Zdaj bom zbral duše, ki jih bom po tem Poslanstvu 

pritegnil k Sebi, in vsepovsod širil Resnico Moje Besede. 

Tisti, ki jim nikoli ni bila dana Resnica, se bodo čisto prvič soočili z njo. Tisti, ki jim je 

Resnica bila dana, pa so jo pozabili, se bodo spomnili Moje Obljube. Tisti, ki pa jo poznajo, a 

so jo spremenili, da bi ustregli svojim poţelenjem, bodo opomnjeni, da lahko obstaja samo 

ena Resnica. 

Človeštvu prinašam Resnico v času, ko so njihove misli zbegane, njihove duše razklane od 

dvomov – toda Jaz bom ublaţil njihove strahove. Samo Jaz, Jezus Kristus, njihov Odrešenik, 

imam Moč, da posredujem na ta način. Samo Jaz imam Moč, da jim prinesem mir in jim 

izročim odrešenje, ki jim upravičeno pripada. 

Vse niti tega Poslanstva se spletajo skupaj, da tvorijo vzorec. Potem pa, ko se bodo 

različni deli povezali in prilegali med seboj kot deli sestavljanke, ko se bodo vsi delčki 

pričeli spajati, bo končna slika postala jasna. Tedaj boste vsepovsod našli Mojo 

Navzočnost – kar vse je povezano z vsakim pristnim svetim poslanstvom, ki ga svetu naklanja 

Moj Oče, dokler naposled ne bo celotna Resnica vsem postala jasna. 

Moj Oče je obljubil, da bo On razodel svetu Resnico po Knjigi Resnice, kakor je bilo 

napovedano prerokoma Danielu in Janezu Evangelistu. Moj Oče vam zdaj v tem času 

prinaša Resnico, vendar On to dela delček za dečkom, po malem, dokler poslednji del ne 

bo sestavil celote. Šele takrat bo Knjiga Resnice imela smisel. Šele tedaj bodo premagane 

poslednje prepreke, ko bo večina človeštva prepevala in se radovala v pričakovanju Mojega 

Drugega Prihoda. Samo tedaj, ko bo Moje Poslanstvo dovršeno, bo svetu oznanjen Veliki 

Dan. 

Pojdite v miru in vedite, da takrat, kadar vse svoje zaupanje stavite Vame, lahko Jaz dopolnim 

poslednji del Zaveze Svojega Očeta in vas vzamem v Območje Njegovega Vsemogočnega 

Kraljestva. 

Vaš Jezus 

 

 

 



Mati Odrešenja: Ta prikazovanja se bodo pričela to pomlad, kakor je 

naročil moj Sin  

Petek, 24. januar 2014, ob 20:05 

Moj dragi otrok, naj bo znano, da se bom še enkrat prikazala na vseh krajih Marijinih 

prikazovanj, ki jih je skozi stoletja priznala Cerkev mojega Sina. 

Razodela se bom na Svetih krajih, ki bodo vključevali Lurd, Fatimo, La Sallette in 

Guadalupe. Prav tako se bom prikazala v Garabandalu. Ta prikazovanja se bodo pričela 

to pomlad, kakor je naročil moj Sin. 

Izvoljene duše me bodo videle s soncem za mojo glavo. Dvanajst zvezd bo okrog in se 

prepletalo okoli trnjeve krone, to je nosil moj Sin med Svojim Kriţanjem, ki bo nameščena na 

mojo glavo kot znamenje za vse, da naj sledijo mojemu zgledu. Moja vloga je, da vodim vse 

Boţje otroke po Poti Resnice ter jih privedem k svojemu Sinu. 

Ko se bodo zgodila ta prikazovanja, ne bo nobenega dvoma, še posebej med tistimi, ki 

me častijo, da jaz govorim Resnico, ko pravim, da bo kmalu poslednja Pot, ki vas bo 

pripeljala do mojega Sina v teh poslednjih časih, preko Knjige Resnice. 

Kadar sledite meni, vaši Materi, vas bom jaz odvedla in vas vodila k svojemu Sinu. Moj Sin 

je obljubil številne čudeţe, zato da lahko odpre vaša srca za prerokbe, ki jih On je dal svetu 

preko mojega lastnega Poslanstva. Mnogi ne verjamejo, da sem se prikazala na teh posebnih 

krajih prikazovanj, in ne upoštevajo njihovega pomena v odrešenju duš. 

Ko se bom še poslednjič prikazala na teh krajih in se razodela kot Mati Odrešenja, boste 

spoznali, da je to Poslanstvo moje poslednje in da vsa prikazovanja vodijo do tega 

poslednjega, da bi svetu prinesla Odrešenje, ki je dedna pravica prav vsake osebe. 

Radujte se, zakaj ti dnevi so blizu, in ko slišite o teh rečeh, tedaj vedite, da je ta prerokba, ko 

se bo izpolnila, lahko prišla samo od mene, vaše ljubljene Matere, Matere Odrešenja, Matere 

Boţje. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

Načrt za odstranitev vsake sledi o Meni se je pričel 

Nedelja, 26. januar 2014, ob 15:00 

Moja srčno ljubljena hči, nikoli ne dovoli, da bi te pogledi tistih, ki imajo v svojih srcih jezo 

zoper to Delo, pripravili do oklevanja v Mojem Poslanstvu za duše. 

Kaj potem, če ste ti in Moje ljubljene zveste duše, ki nočete odstopati od Boţje Besede, 

zavrnjeni? Je mar pomembno, ali vas zaničujejo ali ne?  



Njihova človeška mnenja, ki zanikajo Besedo, so nepomembna v vašem iskanju Večnega 

Odrešenja. Kadar Me poveličujete in kadar častite Mojo Sveto Besedo, boste od vseh strani 

skušani, da bi Meni obrnili hrbet. 

Toliki bodo zavrnili to Poslanstvo, dokler ne bodo spoznali grozne resnice, ko bodo priča 

bogokletjem, ki bodo bruhala iz ust laţnega preroka. Kadar si nekdo, ki oporeka Obstoju 

Svete Trojice, drzne nositi oblačila velikega duhovnika pod streho Moje Cerkve, nato pa 

vas skuša prepričati, da tisto, za kar ste doslej vedeli, da je res, nič več ne drţi, tedaj 

boste spoznali, da je hudi duh zajel Mojo Cerkev od znotraj. 

Ko boste obdani z novimi ideologijami, novimi doktrinami in ko vam bodo pravili, da 

človeški rod danes zahteva te spremembe, bo to čas, ko se na Boţje Ţelje nič več ne bo 

odgovarjalo. Namesto tega bo, ko bodo od človeka izdelane doktrine, polne zmot in 

napak, razglasile, da greha ni več, blizu čas, da Jaz uničim Svoje sovraţnike, kot je 

prerokovano. 

Še veliko več se vas bo predramilo glede Resnice in strašnega onečaščenja, ki bo namenjeno 

Meni, Jezusu Kristusu, v Moji Cerkvi na Zemlji. Tisti zvesti sluţabniki bodo prepoznali 

hudobijo, in potem bodo mnogi med njimi pobegnili. Toda, ko bo prišel čas in ko bo pred vse 

vas postavljena ta izbira, Me bodo ţal mnogi zapustili ter sodelovali v poganskih praksah. 

Načrt za odstranitev vsake sledi o Meni se je pričel. Resnica o Moji Besedi bo pregnana iz 

vaših ustav, vaših šol, dokler se ji končno ne bodo odrekli znotraj Moje Lastne Cerkve. 
Tisti, ki ste prepričani, da se to nikdar ne bi moglo zgoditi – da Bog nikoli ne bi dovolil teh 

reči – se motite. Te grozote so bile dovoljene v poslednjem očiščevanju človeka pred Mojim 

Drugim Prihodom. Če ne ostanete budni, boste, ne glede na to, koliko Me ljubite, 

zavedeni v sodelovanje v vrsti obredov, ki ne bodo izkazovali časti Bogu. Če Me ne 

častijo, potem se morate vprašati, čemu je to? Zakaj so bile narejene te spremembe in 

zakaj tako nenadoma? Odgovor je čas – kajti le malo ga je še ostalo.  

Tekma za pridobitev duš na obeh straneh bo imela za posledico srdit spopad. Ena stran vas bo 

prepričevala, da zavrnete Boţjo Besedo v prid podlih praks, ki bodo malikovale Satana. 

Preslepili bodo celo tiste, ki so dobro podkovani v Moji Besedi, tako premeteno bo predloţen 

njihov argument, da bi Me odstranili iz Moje Cerkve. Druga stran bo trpela zaradi svoje 

zvestobe, ne zgolj tem Sporočilom, ampak Resnični Boţji Besedi, dani svetu v Knjigi Mojega 

Očeta. 

Vaš Jezus 

 

Bog Oče: Zelo dolgo časa Sem potrpeţljivo čakal, da bi Svoje otroke zopet 

zbral v Svoji Sveti Volji 

Ponedeljek, 27. januar 2014, ob 17:18 

Moja najdraţja hči Moja, kako zelo se bojiš, ko pa je to tako nepotrebno. Kadar Jaz dajem 

svetu Dar takšnih razseţnosti, je to storjeno zaradi občutka dolţnosti, ki se poraja iz 

Moje Velike Ljubezni do vseh Mojih otrok.  



Jaz vas svarim, da vas vse obvarujem. V vsakem Sporočilu, ki ti ga dam za svet, ti 

razodenem delček Sebe. Tebi, Moja hči, kaţem Svoje veliko hrepenenje, da bi se zbliţal s 

Svojimi otroki. Kaţem ti Svoje Sočutje, Svoje Veselje, Svoje Neodobravanje, Svojo Jezo, 

Svojo Ljubezen in Svoje Usmiljenje. Zakaj se Me torej bojiš, kadar Se Jaz tako 

sporazumevam? Nikoli se ne smeš bati Očeta, Ki ljubi vse Svoje otroke in še posebej 

grešnike, ki odkrito oskrunjajo vsako Postavo, ki ti jo dajem Jaz, da bi pritegnil človeštvo v 

Mojo Neţnost. 

Otroci, bodite pripravljeni, da sprejmete Moje Veliko Usmiljenje. Odprite svoja srca, da 

prisrčno sprejmete Mene, vašega ljubljenega Očeta. Pripravite se na to, da Me pozdravite, in 

kličite Me vsakokrat, ko se strah priplazi v vaše misli, kadar se poskušate sprijazniti s temi 

Sporočili.  Ta Sporočila so edinstvena. Svetu jih izroča Sveta Trojica. Jaz jih imam za 

najpomembnejše Poslanstvo na Zemlji, odkar Sem poslal Svojega Edinega Sina, da bi 

vas odrešil.  

Ta Moja Beseda bi morala biti sprejeta z ljubeznivim in s hvaleţnim srcem. Razveselite se 

Mojih Besed. Bodite zadovoljni v vednosti, da vse, kar je, ostaja in bo vedno ostalo pod 

Mojim Poveljstvom. Jaz Sem vse, kar Je in kar Bo. Vse odločitve glede prihodnosti človeštva 

in usode prihodnjega sveta ostajajo z Menoj. Otroci, Jaz vas nikdar ne bi namerno strašil. Kar 

pa bom storil, je to, da vas bom pripravil na Moje Novo Kraljestvo, tako da boste primerni za 

vstop vanj – ko ne bo več nobene bolečine in ţalosti. 

Bodite mirni, Moji čudoviti, zaţeleni otroci. Vi ste Meni vse. Tukaj vključujem vse vas. Vse 

grešnike. Vse tiste, ki Me ne bodo priznali. Vse tiste, ki malikujejo Satana. Vse Moje zveste 

otroke. Tiste, katerih duše so bile ugrabljene. Vi pripadate samo Meni. Jaz ne bom dovolil, da 

bi bila prezrta ena sama duša v tem Mojem poslednjem poskusu, da pripravim svet na Drugi 

Prihod Mojega Ljubljenega Sina. 

Nikogar med vami ne bo, ki se ga Moja Roka Usmiljenja ne bi dotaknila. Dovolite Mi 

odpreti vaša srca, tako da vas bo blagoslovila Moja Roka. 

Recite Mi: »Predragi Oče, sezi ter se dotakni mojega telesa in duše s Svojo Roko 

Usmiljenja. Amen.« Nemudoma Se bom odzval vašemu klicu. 

Pojdite naprej, Moji mali, in bodite mirni, zakaj Moje Posredovanje bo vaša rešilna Milost, ne 

glede na to, kako teţko bo obdobje pred vami. Jaz bom z Ljubeznijo v Svojem Srcu čakal, da 

odprem Vrata v Moj Novi Raj, ko vas vabim, da pridete k Meni, svojemu Očetu. 

Zelo dolgo časa Sem potrpeţljivo čakal, da bi Svoje otroke zopet zbral v Svoji Sveti Volji. Ta 

Dan je blizu in Moje Srce se veseli v pričakovanju trenutka, ko se bo človek vrnil nazaj na 

svoje upravičeno mesto ob Meni. 

Vaš ljubeči Oče 

Bog Najvišji 

 

 



Danes v Boţjo Besedo veruje manj ljudi kot kdaj koli prej 

Torek, 28. januar 2014, ob 23:15 

Moja nadvse ljubljena hči, naj nihče ne dvomi o tem, da lahko najde Resnico v Knjigi Mojega 

Očeta, v Svetem Pismu. Tam je Beseda vsem na očeh, kakor je bila ţe stoletja. Sveto Pismo 

vsebuje Resnico, na njegovih straneh pa je razkrito vse tisto, kar se pričakuje od človeštva. 

V njem je vsebovano vse, kar je prihajalo iz ust prerokov in Mojih apostolov, ki jih je vodil 

Sveti Duh. Resnica je vsebovana v Besedi – to je – Knjigi Mojega Očeta. Zakaj potem človek 

dvomi glede veljavnosti Besede? Vse, kar je človeku dano zavoljo njegove duše, je mogoče 

najti v Svetem Pismu. 

Duše Resnico preudarjajo na različne načine. Tisti, ki so poniţni in ki sprejemajo Boţjo 

Besedo, o njej ne dvomijo. Drugi jo vzamejo in zavrţejo njene dele, dokler nič več ni 

podobna Resnici. Nato obstajajo tisti, ki nikdar ne bodo sprejeli Besede, ker jih le malo 

zanima. Resnico, vsebovano v Svetem Pismu, vidijo zgolj kot folkloro. 

Danes v Boţjo Besedo veruje manj ljudi kot kdaj koli prej. Tisti, ki verujejo, zgolj jemljejo 

njene odlomke, ki ugajajo njihovim ţivljenjskim slogom, in se oddaljujejo od Boţjih Postav, 

do katerih ne čutijo nobene naklonjenosti. Danes je Resnica, ki se poučuje, zgolj senca tistega, 

kar je vsebovano v Bibliji. 

Jaz vam zdaj govorim o Resnici iz treh razlogov. Prvi je, da vas spomnim na Besedo Resnice 

– ki jo vsebuje Knjiga Mojega Očeta. Drugi je, da podkrepim dejstvo, da ne morete na novo 

napisati Boţje Besede. Tretji je zato, da lahko hranim Boţje otroke z Boţjo Besedo v času, ko 

vam bo kmalu odtegnjena. Zdaj to delam preko Knjige Resnice, ki vam je bila obljubljena po 

prerokih. Če ne sprejemate Resnice, potem ne sprejemate Boţje Besede. Če ne sprejemate 

Boţje Besede, potem vas Jaz ne morem vzeti v Svoje Novo Kraljestvo ter vam prinesti 

odrešenja, ki Sem vam ga obljubil, ko Sem na Kriţu umrl za vaše grehe. 

Vaš Jezus 

 

Posredovati moram, da rešim človeštvo pred tem, da bi uničilo samo sebe 

pred Velikim Gospodovim Dnem 

Sreda, 29. januar 2014, ob 15:00 

Moja draga ljubljena hči, ne jokajte zase, marveč Zame, vašega Jezusa, Ki joče in trpi zaradi 

hitrosti, s katero človeški rod pada v izprijena ter grešna ţivljenja. 

Ker toliki ţe tako dolgo zavračajo Mojo Besedo, številni ljudje nimajo nobene usmeritve ali 

znanja, ko pride do odločitev, ki jih sprejemajo v svojih ţivljenjih. Duše, ki so se močno 

oddaljile od Resnice, imajo samo svoja lastna poţelenja in samoljubje, da jih vodijo. 

Obsedenost s samim seboj, spolni razvrat, razuzdanost in pehanje za gmotnimi dobrinami 

povzročajo opustošenje v njihovih dušah. Nič jih ne bo zadovoljilo, niti jih ne more 

zadovoljiti.  

http://www.thewarningsecondcoming.com/today-fewer-people-than-ever-believe-in-the-word-of-god/


Ko doseţejo globine greha, potem dejavno iščejo duše drugih, da bi jih ujeli v past. To je 

zaradi tega, ker je Satan pogoltnil njihove duše do tolikšne mere, da jih uporablja za to, da 

druge duše zvabi v svojo podlo past. 

Moralnost človeštva se je pogreznila do takšnih globin, da ta hudi duh vsakodnevno 

zajame na milijone duš. Oh, kako se Moja Bolečina povečuje in koliko dela je potrebnega za 

izkoreninjenje te okuţenosti. Prišel bo čas, ko bo le eni tretjini človeškega rodu dana 

Milost, da bo razvozlala razliko med dobrim in zlom. 

Tisti, ki pozdravljajo zlo v kakršni koli obliki, ga bodo predstavljali kot nekaj dobrega. 

Kmalu bo moral človek biti zelo pogumen, da bo spregovoril in izjavil »To je narobe«, 

ne da bi bil demoniziran in zaničevan zaradi tega, kar bo pojmovano kot brezumen 

izbruh. 

Oh, kako se bodo Boţji otroci pogreznili. Naraslo bo število duš z zakrknjenimi srci, s 

sovraštvom do drugih, s pomanjkanjem sočutja, s pohlepom in slo po nasilju. V svetu bodo 

občudovani, pred desetletji pa bi se jih bali. Zaradi tega moram posredovati, da rešim 

človeštvo pred tem, da bi uničilo samo sebe pred Velikim Gospodovim Dnem. 

Satanov načrt je uničiti karseda veliko duš. Moj Načrt je, da zaustavim to okuţenost, in 

ne bom Se obotavljal, da bi zagotovil znamenja, ki so potrebna za to, da vas predramijo 

za Boţjo Ljubezen ter za potrebo po ustrezni pripravi na prihodnji svet. 

Nikoli ne zavrnite Boţje Roke. Nikdar ne prezrite Boţje Besede, zakaj brez teh reči niste nič. 

Vaš Jezus 

 

Pripravljajte se nenehno, vsak dan, kot če bi bilo Opozorilo jutri, ker bo 

nad vas prišlo nenadoma 

Petek, 31. januar 2014, ob 16:13 

Moja nadvse ljubljena hči, poslušaj Me zdaj, ko govorim o prihajajočem Opozorilu. Brez 

Mojega Posredovanja bi večina sveta strmoglavila v brezno zveri in bi nikoli ne videla 

Boţje Luči. Brez tega Čudeţa bi šlo na milijarde duš v Pekel. 

Zatorej vas moram Jaz opomniti, da se morate pripravljati na ta Dogodek, ker bo mnogim 

povzročil strahovito bolečino in trpljenje. Tako bo, kot če bi mnogi padli na najniţjo raven 

Vic, ki dušo očiščuje s silno vročino in ustvarja strašen občutek kesanja, kar povzroča 

bolečino mesa. 

Številne duše se bodo veselile. Toda celo tiste duše, ki so Mi blizu, bodo prav tako občutile 

muko, ko se bodo morale pred Menoj soočiti s svojimi grehi. A sram, ki ga bodo občutile, bo 

hitro pozabljen, saj jih bo zaobjela Luč Mojega Usmiljenja ter jih napolnila z Milostmi. Duše, 

ki Me sploh ne poznajo, bodo prevzete, mnogi pa bodo prepričani, da so umrli in da jih Jaz 

sodim na poslednji Dan. Tudi ti se bodo radovali, ko jim bo razodeta Resnica. Toda tiste 

uboge nesrečne duše, ki uţivajo v svojem grešnem ţivljenju, bodo silno trpele.  



Nekateri se bodo zlomili in leţali pred Mojimi Nogami ter si zakrivali oči pred Mojo 

Svetlobo, ker bo bolečina tega, da bi stali pred Menoj sami in nemočni, prehuda, da bi jo 

mogli prenesti. Ne bodo prosili za Moje Usmiljenje, kajti njihovo sovraštvo do Mene je 

globoko zakoreninjeno. 

In nazadnje, duše, ki so se Mi popolnoma odrekle ter so se v telesu in duhu izročile hudobcu, 

bodo trpele hujšo muko, kot če bi se priplazile v globine Pekla. Mnogi ne bodo zmogli 

vzdrţati Moje Navzočnosti in se bodo pred Menoj zgrudili mrtvi kot kamen. Drugi bodo 

skušali klicati k Meni, a jih bo hudobec odvlekel proč od Mene. 

A zatem, ko se bo zgodilo to Moje mogočno Posredovanje, se bo spreobrnilo na milijarde 

ljudi, in tudi ti se bodo pridruţili Ostanku Moje Cerkve, da bi prestajali pokoro za tiste 

duše, ki so se popolnoma ločile od Mojega Usmiljenja, zato da bi Mi pomagale rešiti 

njihove duše.  

Vse bo še dobro, kajti nenazadnje Jaz Sem Vse-Usmiljen, Sama Dobrota, Sama Ljubezen. 

Tistim, ki Me ljubijo, bo podarjen Dar Moje Ljubezni v izobilju. Moja Ljubezen v njih bo 

zanetila Podobo Mojega Pasijona, in to jih bo opogumilo, da bodo napravili velike ţrtve v 

zadoščenje za grehe izgubljenih duš, ki najbolj potrebujejo Moje Usmiljenje. 

Pripravljajte se nenehno, vsak dan, kot če bi bilo Opozorilo jutri, ker bo nad vas prišlo 

nenadoma. 

Vaš Jezus 

 

Mati Odrešenja: Zapomnite si, da Satan zaničuje to Poslanstvo, ker bo 

zaradi njega izgubil na milijarde duš 

Petek, 31. januar 2014, ob 15:27 

Moji dragi otroci, naj sovraštvo do tega Poslanstva ne vznemirja vaših src. Namesto tega 

sklonite svoje glave v zahvaljevanju za Dar Knjige Resnice v teh skrb vzbujajočih časih na 

Zemlji. 

Moj ljubljeni Sin, Jezus Kristus, je bil med Svojim Poslanstvom oznanjanja Resnice, v 

Svojem Času na Zemlji, trpinčen, zaničevan in grajan. Tisti, ki so poznali Boţjo Besedo, niso 

hoteli priznati obljubljenega Mesije, ko je On stal pred njimi. Njegove Besede so raztrgali na 

koščke, a kljub temu niso bile prezrte. Kadar Bog govori po Svojih prerokih in v primeru 

mojega Sina – po Resničnem Mesiji – je nemogoče, da bi človek prezrl Besedo. Tisti, ki 

ne sprejemajo Boţje Besede, ko se ta razlega iz ust prerokov, nikakor ne bodo mogli obrnili 

svojega hrbta. Namesto tega jih bo mučilo lastno sovraštvo, v svojih srcih pa ne bodo občutili 

niti trenutka miru. 

Med Kriţanjem mojega Sina so z Njim ravnali surovo in Ga mučili s hudobno okrutnostjo, ki 

je ni bilo treba prestajati tistima, ki sta bila na isti dan kriţana z Njim. A ta dva sta bila 

obsojena hudodelca, edini zločin mojega Sina pa je bil, da je govoril Resnico. Kadar je 

Resnica – Boţja Beseda – izrečena po prerokih, je kot dvorezni meč.  



Nekaterim bo prinašala veselje in posebne Milosti, drugim pa bo prinesla strah, ki lahko 

povzroči sovraštvo. Kadar torej vidite sovraštvo v obliki hudobnih dejanj, laţi in namernega 

izkrivljanja Resnice, vedite, da to Poslanstvo prihaja od Boga. Številni laţni preroki, ki se v 

tem času potikajo po Zemlji, ne izzovejo takšnega odziva, ker ne prihajajo od Boga. 

Zapomnite si, da Satan zaničuje to Poslanstvo, ker bo zaradi njega izgubil na milijarde duš. 

Zato bo to zelo naporna pot za tiste, ki hodijo po njej. Pozivam vas, da bodite pozorni na tiste, 

ki pravijo, da prihajajo v Imenu mojega Sina, nato pa razglašajo, da ta Boţja Beseda prihaja 

od Satana. Ti zagrešijo eno najgrozovitejših zmot bogokletja zoper Svetega Duha. Molite, 

molite, molite za tiste uboge duše. Ne bodite jezni nanje. Namesto tega morate rotiti 

Usmiljenja za njihove duše. 

Da bi zaščitili to Poslanstvo pred Satanovo hudobijo, vas prosim, da pričnete moliti to 

močno Molitev za odpoved Satanu. Kadar molite to Kriţarsko Molitev vsaj dvakrat 

tedensko, boste pomagali zaščititi to Poslanstvo Odrešenja in privesti več duš v Boţje 

Kraljestvo. 

Kriţarska Molitev (132) Odpovejte se Satanu, da bi zaščitili to Poslanstvo 

O Mati Odrešenja, pridi na pomoč temu Poslanstvu. Pomagaj nam,  Ostanku Boţje 

Vojske, da se odpovemo Satanu. Rotimo te, da s svojo peto streš glavo zveri in odstraniš 

vse ovire v našem Poslanstvu za rešitev duš. Amen. 

Otroci, zapomniti si morate, da nikdar ni lahko, kadar mojemu Sinu pomagate nositi Njegov 

Kriţ. Njegovo trpljenje postane vaše, kadar izpovedujete svojo zvestobo do Njega. S 

popolnim zaupanjem Vanj in z vztrajanjem na svoji poti, da Mu pomagate rešiti duše, boste 

postali močnejši. Dani vam bodo pogum, moč in dostojanstvo, da boste premagali 

posmehovanje, bogokletje in skušnjave, ki bodo vaš vsakdanji deleţ do Dneva Drugega 

Prihoda mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa. 

Pojdite v miru. Postavite vse svoje zaupanje v mojega Sina in vedno kličite k meni, vaši 

ljubljeni Materi Odrešenja, naj vam pridem na pomoč v vašem Poslanstvu zavzemanja za 

odrešenje duš. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 


