
Vaša vera bo preizkušana kot še nikdar poprej 

 

Torek, 1. julij 2014 ob 20:20 

 

Moja ljubljena hči, ljubezen, ki izžareva iz Mojih učencev, ki Mi sledijo v teh 
časih, je vse obsegajoča. Je luč, ki je priţgana med vami noseč Mojo Ljubezen, ki 
se občuti povsod kjer Sem čaščen. Sveti Duh se še naprej razliva na Mojo Cerkev 
na Zemlji ko se bori proti nadlogam in trpljenju, ki ste mu priča vsak dan. 

Vendar duh teme še vedno teţi narode, ko se privrţenci hudobca trudijo pregnati 
vsako sled Mene, in Moje Prave Cerkve z obličja Zemlje. Bodite prepričani, ne glede 
na to, kako teţko je vaše breme, z v da sem Jaz z vami , hodim z vami in vam 
pomagam premagovati nadloge na vsakem koraku vašega popotovanja. Vaša vera 
bo preizkušana kot še nikoli poprej; morda vas bo od časa do časa zapuščal 
pogum; vaša stanovitnost bo preizkušana do skrajnih meja in izzvano bo vaše 
sprejemanje Resnice. Kritizirali vas bodo, posmehovali in rogali se vam bodo, 
vseh teh brezbožnih dejanj se poslužuje Satan v boju z Menoj Jezusom 
Kristusom. Toda nič ne bo uničilo Moje Cerkve – Mojih zvestih privržencev. 

Tisti, ki bodo ostali poslušni Božji Besedi, kakršna je tako dolgo obstajala me 
bodo še naprej predstavljali na Zemlji. Moja Zaščita vas bo pokrivala kot 
neviden ovoj in vaša vera ne bo pojemala, ko se boste bojevali z Božjim 
Mečem. 

Ostanite Mi zvesti in Moja Luč bo še naprej sijala na človeško raso. Moja obljuba je, 
da bo Moja Cerkev ostala nepoškodovana, čeprav manjša od sedanje, dokler 
se ne zasvita Gospodov Veliki Dan. 

Vaš Jezus 

 

 

Mati Odrešenja: Kmalu bo postalo nezakonito izrekati se, da sledite 

Jezusu Kristusu 

Sreda, 2. julij 2014 ob 16:40 

Dragi otroci, če bi bilo človeštvo priča Veličastva mojega Sina, ki sedi na 

Nebeškem Prestolu, na desni strani Večnega Očeta, bi povesili glavo od sramu 

in kesanja. 

Moj ljubljeni Sin, Jezus Kristus, je oboţevan, čaščen in obdan z ljubeznijo angelov in 

svetnikov v nebesih. Na zemlji je izkazanega zelo malo spoštovanja Njemu, ki je 

pretrpel strašno smrt ,da bi rešil človeštvo greha. Kako Nebesa jokajo v tem 

trenutku zgodovine, saj se nenehno poskuša znebiti vseh znakov, ki predstavljajo 

mojega Sina povsod. Zaradi nezadovoljstva z ukinitvijo javnih upodobitev 

Najsvetejših Kriţev, bo kmalu postalo nezakonito razglaševati, da sledite Jezusu 

Kristusu. 

Zelo malo tolerance se bo izkazalo Kristjanom, ki ostajajo zvesti Besedi in ki 

sledijo poti do Boga.  



Celo tisti sveti služabniki, ki izpovedujejo, da služijo Jezusu Kristusu, bodo 

prešibki, da bi branili Krščanstvo in bodo omogočili, da bodo prisiljeni v 

sprejetje teh zakonov. V številnih primerih bodo izdajalci med njimi olajšali 

odpravo Križa in Resnice Krščanstva. S časom bodo vsi oboţevali laţni nauk 

skupaj z drugimi verami, ki ne bodo prišle od Boga. Ker bodo po lastni volji izbrali 

napačno pot, to pomeni, da nočejo sprejeti Boţje Milosti in se bodo s tem sami 

obsodili na temo. 

Nikoli ne smete izdati mojega Sina zaradi kakršnegakoli razloga, kajti On je Pot 

Resnice in samo On vam lahko prinese Večno Odrešenje. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

Bog Oče: Jaz sem Resnica. Primite Me za Roko in hodite za Menoj. 

Vse Življenje prihaja od Mene 

Četrtek, 3. julij 2014 ob 16:40  

Moja najdraţja hči, človek ima nadzor nad svojo lastno usodo, ker mu je bila 

dana svoboda izbire, kot Dar od Mene. 

Nekateri izberejo pravo pot do Mojega nebeškega Kraljestva, ki je skozi Mojega 

Edinorojenega Sina Jezusa Kristusa. Drugi se odločijo nespametno. Zaradi 

človeških daril, ki vključujejo informacije, znanje in svobodno voljo, so mnogi 

postali ponosni. Drugi iščejo laži in velike materialne darove, ki jih svet 

omogoča, dokler ne postanejo pomembne samo njihove želje. Drţijo se svojih 

sebičnih dejanj; tako da postanejo samozadostni v iskanju osebne izpolnitve, na 

račun drugih, tako se sami obsodijo za grehe, ki jih bodo zasuţnjili. 

Z zavrnitvijo daru Večnega Ţivljenja, ki sem ga prinesel za vse vas, ki se bo delil v 

Mojem kraljestvu, se boste, dragi  otroci, ločili od Mene za vso večnost. Prišel sem, 

da poseţem v tem času, ker je prevzetnost v vaših srcih izkoreninila vso ljubezen do 

Mene. Prinašam vam Resnico; znanje o Mojem Kraljestvu in opomin na dve 

možnosti, ki vam bodo predstavljene. Prva izbira je, da sprejmete Mojo Roko 

Usmiljenja in živite življenje slave, z delitvijo v božjem življenju Mojega Novega 

Kraljestva. Druga izbira je, da izberete večno temo in postanete sužnji v breznu, 

kjer bo Satan ostal za vedno. 

Toliko vas zavrača Mojo Ljubezen, po svoji Sveti Besedi in opozorilih prerokov Sem 

vam dal znanje. Ne verjamete, da svet danes ni drugačen od časa na Zemlji do zdaj. 

Človeštvo se ni spremenilo. Greh je še vedno vaše prekletstvo in le z bojem proti 

sovraţniku - ki vam prinaša bedo in ţalost - boste postali sposobni sprejeti Ţivljenje, 

ki sem ga ustvaril za vas. 

Poslušajte zdaj, ko sem vas spomnil na Svojo Obljubo. Jaz sem ustvaril Večni Raj, 

ki vam pripada. Ta vam bo dal večno življenje telesa in duše. To vas čaka.  



Ne zapravite svoje dediščine. To bo zlomilo Moje Srce, če boste to storili in vso 

večnost boste obţalovali to odločitev. 

Poslušajte zdaj Moj Klic. Poslal bom vsako znamenje; vsak Čudeţ in vsako Milost, 

tako, da se prebudijo utrujena srca, dokler vzbudi v vas poznavanje Resnice. 

Jaz sem Resnica. Primite me za Roko in Mi sledite. Vse življenje prihaja od 

Mene. 

Vaš Večni Oče 

Bog Najvišji 

  

Človek se na ljubezen odziva z ljubeznijo, tako kot sovraštvo rodi 
sovraštvo 

 

Sobota, 5. julij, 2014 @ 17:46 

 

Moja predraga hči, danes prinašam velike Blagoslove svetu, podarjam Duha 
Ljubezni vsakemu narodu, z Močjo Svetega Duha. 

Ta Dar Ljubezni bo obdajal številne, vključno s tistimi, ki Me ne sprejemajo in 
svet bo priča velikih dobrodelnih dejanj. Ko boste slišali o teh čudeţih, ko bodo 
narodi pomagali drugim narodom, ki so v veliki stiski, jih prepoznate kot znamenja iz 
Nebes. 

Moja Ljubezen se bo v tem posebnem trenutku razširila skozi ta Moj poseben 
poseg. Poslušajte Me, Moji ljubljeni učenci, hočem, da veste, da ko boste molili za 
mir, vam bom dal svoj Mir. Ko boste molili za ljubezen, da bi premagali sovraštvo, 
vam bom dal Svojo Ljubezen. Ko molite za poglobitev svoje vere, bom izlil na vas 
Svojo Ljubezen in vaša vera bo rasla. Ko vaša vera raste, boste širili Mojo Besedo z 
zgledom. Ko boste pokazali ljubezen do drugih brez pogojev, hodite v Mojem Imenu. 
Po vaših dejanjih bodo drugi sledili vašemu zgledu. 

Človek se odziva na ljubezen z ljubeznijo, tako kot sovraštvo rodi sovraštvo. Da 
premagate sovraštvo se morate vedno odzvati z ljubeznijo, ker ljubezen omili 
duha zla. Če je dovolj ljudi, ki pokaţejo ljubezen drug do drugega v vseh vidikih 
njihovega ţivljenja, potem sovraštvo ne more uspevati. 

Moja Ljubezen raste med vami. Vzemite jo s seboj in jo širite, ker bo dala ţivljenje 
vsem, vključno tistim, ki jo najbolj potrebujejo. 

Vaš Jezus 

 

 

 

 

 



Mati Odrešenja: Jaz bom tesno sodelovala s svojim ljubljenim 
Sinom, Jezusom Kristusom, v Njegovem poslednjem dejanju za 
reševanje človeštva. 

Nedelja, 6. julij, 2014 @ 14:25 

 

Moj otrok, moj čas Matere Odrešenja, ko bom tesno sodelovala z mojim 
ljubljenim Sinom, Jezusom Kristusom v Njegovem končnem dejanju za 
reševanje človeštva, je trdno zasidran. 

Od tega dne naprej bom storila vse, kar je zahtevano od mene, da se Mu 
odzovem, ko On posega v zadeve v svetu, da pokaže Svoje Usmiljenje. 

Pot do odrešenja je zelo teţka, saj ni nikoli lahko odpreti oči slepim za resnico. Nič ni 
bolj neprijetno spremljati tiste revne duše, ki ne vidijo, ker nočejo videti. Trma človeka 
je velika ovira in zaradi tega je potrebno veliko dejanj molitev in ţrtev vseh tistih, ki so 
v svojih srcih blagoslovljeni z Boţjo Lučjo. Ta vaša velikodušnost svobodne volje, ki 
si jo moj Sin ţeli, bo omogočila Svetemu Duhu, da se spusti na tiste duše, ki močno 
potrebujejo Usmiljenje mojega Sina. 

Oznanjanje Resnice le z vašo vero je lahko velik izziv. Mnogi ljudje so zvesti mojemu 
Sinu, vendar nimajo daru spoznanja. Slepa vera v Boga je velik Dar in je dan tistim, 
ki imajo neţno srce in so brez sebičnosti. Vstanite, dragi otroci, in se pripravite za 
veliko bitko za duše. To bo največja naloga tudi za najmočnejše med vami. Dovolite 
mi, vaši Materi, da vas vodim v prihajajočih časih, kajti jaz sem vaša 
Zagovornica in Jezus Kristus mi je dal velike Milosti, da vas bom lahko vzela s 
seboj na pot do velike slave. 

Pojdite v miru, da ljubite in sluţite Bogu. Kajti tistim, ki sledijo Njemu kot mali otroci, 
bo podeljena vsaka Zaščita. 

Vaša ljubljena Mati 
Mati Odrešenja 

 

 

Mati Odrešenja: Samo z Božjo Ljubeznijo v svojih dušah lahko širite 

Božjo Besedo 

Torek, 8. julij, 2014 @ 16:00 

Moji sladki otroci, ali se ne zavedate, da mi je bilo preko Božje Ljubezni do vas 

dovoljeno, da oznanjam Njegovo Najsvetejšo Besedo pri vsakem prikazovanju 

mene, Božje Matere, ki so potekala v svetu. 

To je bila ţelja mojega Ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, da sem se dala prepoznati, 

da se lahko izvede spreobrnitev k Resnici. In tako bo Bog dal spoznati Resnico po 

vseh mojih svetih svetiščih po vsem svetu, dokler ne zasije Veliki Gospodov 

Dan . Vi se morate združiti in slaviti Boga v vseh mojih svetiščih, tako, da bo On 

izlil velike milosti celo na najbolj nevredne duše, katere najbolj išče. 

 



Moj Sin ne želi, da pridejo k meni le najbolj izobraženi o Svetih Evangelijih. Ne, 

On želi tiste, ki čutijo praznino v srcu, ki ne morejo najti notranjega miru, ne glede 

na to, kako močno ga iščejo. Mnogi ljudje iščejo srečo, mir in veselje v tem ţivljenju, 

a to le redko najdejo. Nikoli ne morejo najti pravega miru, če ne najdejo ljubezni. 

Samo ljubezen do drugih vas privede bliţe Bogu, ker brez ljubezni ne boste nikoli 

našli Boţje prisotnosti. 

Dragi otroci, prosim vas, da pridete k meni Materi Odrešenja in me prosite, da 

molim da vas Bog napolni s Svojo Ljubeznijo. Ko molite to molitev, bom prosila 

svojega Sina, da se odzove na vaš klic. Iščite ljubezen in pokaţite vso ljubezen, ki 

jo imate v svojih srcih do drugih in delite to. Ko boste to storili, vas bo moj Sin 

napolnil s toliko ljubezni, da jo boste potem pripravljeni deliti med vami. Ljubezen bo 

izkoreninila sovraštvo. Če čutite kakršnokoli sovraštvo do drugih, se morate sklicevati 

na mojega Sina, da se znebite tega napada. 

Križarska Molitev (159) Prošnja za Božjo Ljubezen: 

O Mati Odrešenja, prosim te, posreduj v mojem imenu, kadar prosim za Božjo 
Ljubezen. Napolni mojo dušo, prazno posodo z Božjo Ljubeznijo, tako da se 
bo, ko bo tekla čez rob razlila na duše, katerim se trudim izkazovati sočutje. 
Prosim, da bom po Božji Moči osvobojen čustev sovraštva, ki jih morda gojim 
do tistih, ki izdajajo tvojega Sina. Ponižaj me v duhu. Napolni me z 
velikodušnostjo, tako da lahko sledim Kristusovim Naukom in širim Njegovo 
Ljubezen na vsako področje mojega življenja. Amen. 

Govori se, da je ljubezen lahko občutiti, vendar za mnoge je potrebna velika 

poniţnost brez sebičnosti. Če se ne boste poniţali pred Bogom, ne boste občutili 

Njegove Ljubezni. In brez Njegove ljubezni ne morete uspevati. Le z Božjo 

Ljubeznijo v vaših dušah lahko širite Božjo Besedo. 

Brez Njegove Ljubezni, bodo besede, ki jih izrekate v Njegovem Imenu, 

neplodne in oropane življenja. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

Moja Beseda je zelo preprosta, lahka za razumevanje, vendar pa je 
ni tako enostavno živeti 

Sreda, 9. julij 2014 @ 15:48 

Moja draga ljubljena hči, Moja navodila tistim, ki Me častijo je da močno molijo za 
nemir, ki bo kmalu izbruhnil na svetu. Razvijali se bodo mnogi dogodki, ki bodo 
povezani z delitvijo, ki ga povzroča  versko sovraštvo in pohlep. Toda, ko prezir 
do Mene, ki se kaţe v svetu, pride od znotraj, takrat boste vedeli, da se pribliţuje čas. 
Ko Me bodo preklinjali in preganjali tiste, ki Me ljubijo, bodo priča Mojemu 
posredovanju, ki bo izgledal kot strela. 



Mnogi bodo pomešali Moje voljno sprejemanje preganjanja, to bo vedno deleţ tistih, 
ki hodijo za Menoj, s sprejemanjem zlih reči in pripravljenostjo, dovoliti tem rečem, da 
uspevajo. Vendar to bi bilo nepravilno. Vsa Ljubezen prihaja od Mene. Vse zlo pride 
od Satana. Ko se ti dve spopadeta, se bo razvila velika motnja. Zlo ne more uspevati, 
ko se Mu zoperstavim. Celo Satan lahko širi svoj strup v skladu z Boţjo Voljo. 

Zlo, ki zastruplja svet, bo uničeno. Ne bodite v dvomih glede tega. Morate 
prepoznati zlo kakršno je, kajti Satan ga bo vedno predstavil kot da je nekaj dobrega. 
Njegov najljubši način je predstaviti izkrivljen pogled Mojih naukov in vanje vključi 
velike prevare, katere bodo lahko prepoznali le tisti, ki v svojih dušah nosijo Boţjega 
Duha. Mnogi širijo drugačne različice Moje doktrine in ustvarijo svoje razlage in to 
zmede mnoge. Ko Me tisti, ki govorijo, da Me poznajo, križajo, tako, da mučijo 
tiste, ki Mi služijo, vedite da niso od Mene – kako bi lahko bili? 

Bodite v miru, kajti vse kar morate vedeti je vsebovano v Moji Sveti Besedi. Moja 
Beseda je zelo preprosta, lahka za razumevanje, vendar pa je ni tako enostavno 
ţiveti. Živite po Moji Besedi, in ljubezen bo gonilna sila vsake vaše izrečene 
besede; vsakega dejanja, ki ga storite in vsake poteze, ki jo izvedete. Ko niste 
priča ljubezni iz ust tistih, ki trdijo da so sveti, takrat beseda, ki jo poslušate ni 
Božja Beseda. Namesto tega poslušate človeško predstavo, ki je napačna. 

Vse kar ne pride od Mojega Boţanstva ni od Mene.  

Vaš Jezus 

 

Vedeti, kaj Sem učil, samo po sebi nič ne koristi, če ne ljubite drug 

drugega, kakor vas ljubim Jaz 

Nedelja, 13 julij 2014 @ 16:27  

Moja predraga hči, Boţje otroke lahko primerjamo s cvetnimi brsti. Popki zaradi 

hranilnih tal uspevajo in rastejo. Če zemlja ni rodovitna, popki ne morejo vzcveteti v 

zrele roţe, ki bi razveselila oči opazovalca. 

Če je zemlja bogata, bo rastlina zdrava. Če je roţa prepredena z ţuţelkami, ne bo 

cvetela. Tudi zdrava tla, ki se okuţijo s strupom, ne morejo proizvesti zdrave rastline. 

Razen če Božji otroci poslušajo Božjo Besedo, preudarijo Resnico in ubogajo 

Božje Zapovedi, bodo prazni in v pomanjkanju duhovnega miru. Le če si 

dovolite poslušati kar Božja Beseda obljublja, lahko pričakujete da boste 

uspevali ali našli mir.  

Mnogi ljudje so izgubljeni in brez duhovnega ţivljenja zaradi laţi Satana, ki jih širi po 

svetu, da bi zavedel duše. Ţivljenje je mogoče doseči le s tem, da sprejmete Mene, 

Jezusa Kristusa, kot vašega Odrešenika. Tudi to samo po sebi ni dovolj. Morate se 

spomniti kaj sem vas učil. Vedeti, kaj Sem učil, samo po sebi nič ne koristi, če 

ne ljubite drug drugega, kakor vas ljubim Jaz. Ko vstanete in ponosno razglašate, 

da ste Moji učenci ste hinavci, razen, če drugim izkaţete ljubezen, kot bi sami 

pričakovali, da vam jo drugi izkaţejo. 

Če Me poznate, boste ljubili druge, ne glede na to, kakšne grehe so zagrešili. 

Nikoli ne boste sodili druge v Mojem Imenu, ker to ni vaša pravica. 

Vaš Jezus 



Svet Me je zapustil, kot je bilo prerokovano, Mojemu Telesu pa je 
bilo prizadejano največje izdajstvo 

Torek, 15. julij, 2014 ob 18:00 

 

Moja predraga hči, svet Me je zapustil, kot je bilo prerokovano, Mojemu Telesu pa je 
bilo prizadejano največje izdajstvo. 

Moja Beseda se trga na koščke in veliko tistih, ki pravijo ,da so modri v Mojih Naukih, 
se ne bodo ozirali na preganjanje, ki bo povzročeno Moji Cerkvi. Tako kot sem bil 
preklet v času Mojega Križanja od tistih, ki so se ponosno bahali s svojo 
vrhovno modrostjo v Mojih Načinih, bom tudi sedaj obsojen, v času Mojega 
drugega prihoda, ko zavzamem Moje Kraljestvo. 

Nehvaležne duše, brez preprostosti in ponižnosti, ne bodo nikoli sprejele glas 
tistih, ki menijo, da so nevredni izreči Resnico. Nikoli ne bodo sprejeli Resnico, 
kajti ko sprejmejo laţi v Mojem Imenu ne bo več prostora v njihovih srcih za Boţjega 
Duha, da preplavi njihove duše. Namesto tega, da pripravijo človeštvo na Moje Veliko 
Usmiljenje-Dan, ki Sem ga obljubil svetu- bodo obrnili hrbet. Zaradi njihovih ponosnih 
in trdih src, ne bodo prepoznali Boţjih Znakov, poslanih, da odprejo njihova srca v 
pripravljenosti za Mene. Prav tako bodo storili vse, kar lahko, da preprečijo Božji 
Besedi, da doseže vsakega grešnika v svetu in tega jim ne bom nikoli dovolil 
da pozabijo. 

Tisti, ki Mi izgubi dušo, izgubi svojo. Kdor ovira Mojo Pot, se ne bo imel kam 
obrniti. Kdor prisega proti Božji Volji, bo preklet. Kaj ste se v resnici naučili od 
Mene, če se ne morete spomniti Resnice Moje Obljube, da zopet pridem? Moje 
Kraljestvo, kot je v Nebesih, bo prišlo na Zemljo in tisti, ki niso uspeli dojeti, kaj sem 
rekel ne bodo nič pametnejši. Zapravili bodo Moje Milosti, ki jih sedaj pošiljam in 
se zaprli v zapor takšne teme, da jih bo na Veliki Dan zaslepila Moja Luč. 

Moj Čas pride kmalu in da vas nanj pripravim, lahko storim le toliko. Moja 
Ljubezen ostaja tako Velika, kot je Milostna, vendar si morate tudi sami pomagati, saj 
ni lahko postati vreden Moje Obljube Odrešenja. 

Vaš Jezus 

 

 

Človeški razum ni sposoben razumeti vsega, kar je od Mene 

Četrtek, 17. julij 2014 ob 17:17 

 

Moja predraga hči, največja bolečina je, da morajo tisti, ki Me imajo radi, 
prenašati temo duše. Bolj, ko se združiš z Menoj in v Meni, bolj Bom trpel v 
tebi. Kajti, ko prebivam v tvoji duši, bolj boš morala prenašati bolečino zaradi 
tega. 

Ko duša postane del Mene, se z Menoj  popolnoma združi, in ko on preda svojo 
voljo Meni, bo bolj očitna Moja Moja Prisotnost v tej osebi. Nase bo pritegnil 
sovraštvo drugih, čutil bo Mojo lastno ţalost, ko bo moral biti priča nepoštenosti, 
krivici in hudobiji zaradi greha sveta.  



Njegovi čuti bodo postali ostri, njegovo razumevanje duhovnih zadev – nastala kot 
posledica trpljenja z Menoj – bo razkrilo mnogo stvari, kar bo obudilo znotraj njega 
globje razumevanje o bitki, ki obstaja med Bogom in Satanom. 

On bo razumel, kaj je zajelo njegovo dušo, njegovo telo in njegove čute, vendar 
to ne pomeni, da bo to lažje sprejel. Človeški razum ni sposoben razumeti vse kar 
je od Mene ali vse kar pride od Mene. Ampak, če bo zaupal Vame in sprejel, da vse 
dobro pride od Mene, Mi bo omogočil, da rastem znotraj njega za dobro vseh. 

Dosežem lahko velike stvari, ko Mi dovolite, da prebivam znotraj vaše duše. 
Mnogim je lahko dan Moj Dar Usmiljenja, ko dovolite Moji Ljubezni, da se širi na ta 
način. Skozi dušo žrtve lahko posredujem, da rešim duše drugih. Vedno 
sprejmite, da ko Jaz predstavim Dar Trpljenja, to prinese velike nagrade za človeštvo 
kot celoto. Moje Usmiljenje je Moje Darilo vam. Sprejmite različne načine mojega 
dela z prijaznostjo, kajti bolečina zaradi združitve z Menoj bo kratkotrajna. 

Sprejmite Me takšnega kot Sem in ne takšnega, kot mislite, da bi moral biti. 

Vaš Jezus 

 

 

Bog Oče: Ko se vzpostavi Moja Volja, bo zavladal mir. 

Petek, 18. julij, 2014 ob 15:52 

 

Moja najdraţja hči, svet je Moj in Jaz pripadam vsem Mojim otrokom. Jaz Sem 
vaš. 

Moji potomci se bodo soočili z velikim preobratom, ko pošljem Svoje angele, 
da prinesejo Moje zveste in kmalu bo pregnano vse zlo. Zdrobil bom Svoje 
sovraţnike, dokler ne bo vsaka sled bolečine in ţalosti, ki jo človeštvo preţivlja, 
očiščena. Nič več solza, nič več žalosti, nič več bolečine, kajti vsa Moč je Moja. 

Moj načrt se ţe razvija, ampak le malo ljudi se bo tega zavedalo. Toda povem vam 
tole. Obrišite si solze. Ne bojte se Mojega Posredovanja, kajti Moja Volja se bo kmalu 
pridruţila volji Mojih otrok – . Ko bo Moja Volja vzpostavljena bo vladal mir, ne le 
znotraj vaših src, ampak tudi na Zemlji, kot je v Nebesih. Zaupajte Vame. 

Ne bojte se Moje Roke, kajti le tisti, ki Me popolnoma zavračajo, bodo trpeli. Ne ţelim 
maščevanja in bom prodrl tudi  v srca tistih, ki Me preklinjajo. Moja Milost pomeni, 
da bo le malo ljudi želelo biti ločenih od Mene, ko Se bom dal razpoznati preko 
mojega Sina, Jezusa Kristusa. Šibki bodo postali močni. Boječi bodo postali 
pogumni in tisti s sovraštvom v srcu bodo preţeti z Mojo Ljubeznijo. 

Ljubim in ţelim vse Moje otroke in zaradi tega bom pridobil nazaj Svoje Kraljestvo s 
čim manj trpljenja. 

Prosim, popolnoma zaupajte Vame. Kajti dan je blizu, ko bo na Zemlji vladala le 
Luč Mojega Božanstva in ves Mir bo vaš.  

Vaš Večni Oče 

Bog Najvišji 

 

 

 



Doktrina, ki je delo človeka, ne bo nahranila vaše duše 

Nedelja, 20. julij 2014 ob 16:45 

 

Moja draga ljubljena hči, ko je svet v duhu teme, postane za tiste, ki verujejo Vame, 
Jezusa Kristusa, zelo teţko da ostanejo zvesti Moji Besedi. Ko Moja Cerkev 
omahuje, bodo verniki občutili razočaranje nad vsem, kar Sem jih učil in borili 
se bodo v svoji veri. 

To, da vašo pozornost preusmerite stran od Boţje Besede, ni Moja ţelja. Ker, ko to 
naredite, Me tam ne boste našli Prisotnega. Ko se Moje Besede ne držite in ko 
dopustite, da vas potegne v lažen občutek varnosti - ko je greh odrinjen na 
stran, kot nekaj, kar je nepomembno – potem boste težko ostali zvesti Mojim 
Naukom. 

Vstanite, vsi, in poslušajte sedaj Moj Glas, ko vam rečem to. Vse kar Sem vas učil, 
kar je Sveto, bo raztrgano. Mnogi med vami bodo zbegani, ker bo veliko Naukov, ki 
Sem jih dal Moji Cerkvi, kmalu zavrţenih, ker niso primerni za današnje čase. Čas, ki 
je pred vami bo prinesel veliko trpljenja, ker vam ne bo dano vodstvo pod 
katerim je bila zgrajena Moja Cerkev. Stavba se bo zdrobila, vera Mojih svetih 
služabnikov bo tako oslabljenja, da presega zmožnosti vašega razumevanja, in 
vsa Resnica bo porušena. Doktrina, ki je delo človeka, ne bo nahranila vaše duše. 
Samo Jaz, Jezus Kristus, vas lahko nahranim z Vero, ki vas bo naredila sposobne, 
da Mi sledite. Karkoli vam bo rečeno, vedno morate ostati zvesti Meni, ker Jaz 
bom vedno ostal zvest vam. 

Ko se ločite od Mene, bom ves čas stal blizu vas in se vas trudil pritegniti nazaj k 
Sebi. In medtem ko boste morda odtavali stran in prilagodili svoje ţivljenje s 
sprejetjem zmot, vas Jaz nikoli ne bom zapustil. In ko boste popolnoma izgubljeni, 
vas bom našel in pripeljal nazaj v Moj Svet. Nikoli se vam ne bom odpovedal, 
čeprav se boste vi odpovedali Meni. 

Vaš Jezus 

 

 

 

Bog Oče: Bodite hrabri, Moji otročiči, kajti Moje Veličastno 
Kraljestvo bo kmalu vaše 

Ponedeljek, 21. julij, ob 14:23 

 

Moji dragi otroci, ker Sem želel deliti Moj Obstoj z vsakim izmed vas, Sem 
ustvaril svet. Takrat je bila Moja Ljubezen deljena in tako je svet postal eno v 
Meni. Moji angeli so se veselili v Mojem novo nastalem Kraljestvu in Moja Ljubezen 
se je širila preko Mojega Sveta, ker Sem, v tem primeru, Jaz tako ţelel. 

Medtem ko je bila Moja Ljubezen zatirana, Sem vedel, da bo Moja Ţalost obnovljena, 
ko bom prenovil Zemljo in naredil konec grehu. Moj Čas, ko bo vse živelo v skladu 
z Mojo Voljo, je blizu. Moja Sveta Volja, bo prisotna v srcih Mojih otrok. 
Ponovno bo vse radostno. Do tega Veličastnega Dneva bo človek prenašal še veliko 
bolečine, zaradi greha, ki je povzročil ločitev od Mene. 



Dokler bo obstajal greh, bo človek trpel v preizkušnjah, ki jih izvršuje on, ki Me 
sovraţi. On, hudobec, se bo predstavil, kakor da vas ima rad, kakor da mu je mar za 
vas in še naprej bo vplival na vsakega izmed vas, dokler ne pošljem Svojega Sina, 
da vas zbere v Svojem Svetem Naročju. Bodite hrabri, Moji otročiči, kajti Moje 
Veličastno Kraljestvo bo kmalu vaše in živeli boste, skupaj z vašimi družinami, 
življenje v skladu z Mojo Sveto Voljo. Ko je Moja Sveta Volja med vami 
dosežena, bo svet, ki je sestavljen iz Nebes in Zemlje, postal eno. Ko bomo 
eno, ne bo več bolečine ali žalosti, ker bo greh popolnoma izkoreninjen. 

Vaš Večni Oče 

Bog Najvišji 

 

 

Mati Odrešenja : Človeštvo ne ljubi Jezusa Kristusa, kot Ga je 
nekdaj 

Torek, 22. Julij 2014 ob 16:50 

 

Moji dragi otroci, človeštvo ne ljubi mojega Sina, Jezusa Kristusa, kot ga je nekdaj. 
Brezbriţnost do Njegovega Obstoja se je razvila v odpor do vsega, kar On je, vsega 
kar On predstavlja in vsega kar je On obljubil. To mi je prineslo veliko bolečine in 
ţalosti. 

Medtem ko odpadništvo narašča ter se širi, se bodo Njemu, Jezusu Kristusu, 
odrekli vsi narodi, dokler tisti, ki Ga ljubijo in ki sledijo Njegovim Naukom, ne 
bodo več mogli oznanjati zvestobe Njemu, ne da bi pri tem trpeli 
zasmehovanje, norčevanje in obrekovanje. Tisti, ki so Mu zvesti, ne bodo zmogli 
oznanjati Resnice, če ne bodo preţivljali časa v molitvi, roteč Ga za pomoč, da bi bili 
kos nasprotovanjem, s katerimi se bodo morali soočati vsak dan. 

Da bi ostali zvesti Jezusu Kristusu, Ga morate brezpogojno ljubiti. Resnično 
ljubiti Ga, je velik blagoslov in je tudi Božji Dar. Tiste, katerih ljubezen do 
mojega Sina je oslabela, želim da sprejmete to Molitev. 

Križarska Molitev (160) Pomagaj mi, da bi Te bolj ljubil 

O moj Jezus, Odrešenik sveta pomagaj mi, da Te bom bolj ljubil. Pomagaj mi 
rasti v ljubezni do Tebe. Napolni moje srce s Svojo Ljubeznijo in Sočutjem, 
tako da lahko prejmem milosti, da Te bom ljubil tako kot me ljubiš Ti. Napolni 
mojo nehvaležno dušo z globoko in neomajno ljubeznijo do Tebe in do vsega 
kar Ti predstavljaš. Z Močjo Tvojih Milosti mi pomagaj, da ljubim svojega 
bližnjega kakor Ti ljubiš vsakega Božjega otroka. Naj izkazujem sočutje tistim, 
ki potrebujejo Tvojo Ljubezen in do tistih brez vere. Združi se z menoj tako da 
lahko živim krščansko življenje, kot si nas ga po Svojem zgledu naučil Ti v 
času Svojega bivanja na Zemlji. Amen. 

Ljubite mojega Sina, otroci, in On bo razširil Svojo Ljubezen, tako da bo vsak Boţji 
otrok pritegnjen v Njegovo Veličastno Usmiljenje. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 



Kadar zaupate Vame, mora to biti brez kakršnega koli pogoja 

Sreda, 23. julij 2014, ob 17:07 

 

Moja draga ljubljena hčerka, zaupanje je zelo napačno razumljen pojem,  
kadar gre za Moj odnos s teboj. Zaupati ni enostavno, kajti človek je grešnik in lahko, 
kadarkoli, zlorabi zaupanje tudi med tistimi, ki jih ima rad. 

Da bi zaupali Vame je potrebno veliko truda s strani duše. Kadar zaupate Vame, 
mora biti to brez kakršnega koli pogoja oziroma ne na vaš način. Kadar rečete, da 
Me ljubite, je tukaj zajetih več stopenj. Prva stopnja je zaupanje in ljubezen za 
vse kar Sem učil in v to kar Jaz Sem. Druga je navdihnjena z ljubeznijo za Moje 
Nauke in za globoko sočutje do Mene. Tretja stopnja nastopi, ko ste v polni 
edinosti z Menoj, ko občutite Mojo Ljubezen, Mojo Bolečino, Mojo Žalost in 
razumete- ne da bi vedeli zakaj – kaj pomeni biti resničen Božji otrok. To 
pomeni priznavati, da Sem Jaz Začetek in Konec in da vse prihaja od Mene. 

Kadar Me ljubite z odprtim srcem, kakršnega ima otrok, Me boste ljubili brez 
pogoja. Vedeli boste, da vam Bom prišel na pomoč, ko bo vse brezupno, vedeli 
boste, da je Moja Ljubezen za človeka neskončna, brez zla, brez diskriminacije 
in da ne Bom zavrnil niti enega grešnika – ne glede na to, kaj so storili. Takrat, 
ne boste več imeli dvomov glede Mojega Boţanstva in popolnoma se Mi boste 
predali. Vse boste prepustili Meni, vendar boste kljub temu, brez vprašanja, trpeli pod 
roko človeka, kadar Me tako ljubite. 

Ker bo Moja Luč svetila v vaši duši, bodo tisti, ki Me zavračajo naredili vse, da vas 
bodo omalovaţevali; da se bodo norčevali iz vas; da vas bodo bičali in da naredijo 
vaše ţivljenje teţko. Da ne bo pomote, Kristjani so bili vedno prezirani in bodo še 
naprej preganjani, tako kot Sem bil Jaz, do Zadnjega Dneva. 

Zaupajte Vame in Jaz bom olajšal vaše breme, in četudi utegnete trpeti besedne 
napade od tistih, ki vas sovraţijo zaradi Mene, boste mirni. Prosim, molite to 
Molitev, kadar koli se čutite ločeni od Mene, in Jaz vam bom prišel na pomoč. 
Jaz vas bom napolnil z Mirom, ki ga ni in ga nikoli ne bo mogoče najti nikjer na 
tem svetu. 

Križarska Molitev (161) Za zaupanje in mir 

Jezus, Vate zaupam. Pomagaj mi, da Te bom bolj ljubil. Napolni me z 
zaupanjem, da se Ti popolnoma predam in zedinim s Teboj. Pomagaj mi, da v 
težkih časih rastem v zaupanju do Tebe. Napolni me s Svojim Mirom. Dragi 
Jezus k Tebi prihajam kot otrok, osvobojen vseh posvetnih vezi in Ti predajam 
svojo voljo, da z njo storiš kar Ti želiš v moje dobro in v dobro drugih duš. 
Amen. 

Vaš Jezus 

 

 

 

 

 

 



Mati Odrešenja: Kdor ne izkazuje nikakršnega spoštovanja do 
človeškega življenja, ne priznava Boga 

Četrtek, 24. julij 2014 ob 16:48 

 

Moji dragi Boţji otroci, nikoli ne smete pozabiti kako posebni ste v Božjih Očeh, 
kajti On vas vse ljubi brezpogojno. Kako vas On ljubi, presega vaše 
razumevanje. On se nasmehne, kadar se vi nasmehnete. On se smeji, kadar se vi 
smejite. On joka, kadar ste opustošeni z bolečino in ţalostjo in On postane besen, 
kadar trpite preganjanje po rokah drugih. 

V tem času v zgodovini, ko sovraštvo napada narode vsepovsod in ko so 
nedolžni mučeni, zatirani in umorjeni, se bo Njegova Roka iztegnila in 
kaznovala zlobne. Ko človeštvo kljubuje Bogu z brezobzirnostjo do Božjih 
Zakonov, še posebej, do izkazovanje spoštovanja do življenja sočloveka, bo 
Njegova Kazen zajela svet. Tisti, ki ne izkazuje nikakršnega spoštovanja do 
človeškega ţivljena, ne priznava Boga ali Njegovega Boţanstva. 

Bog je Stvarnik in Avtor Življenja – On ga da in samo On ima Oblast, da ga 
vzame. Oh koliko ţalosti je v tem času v Njegovem Kraljestvu, zaradi nasilja, ki ga je 
zanetil hudobec zoper Njegovo Stvarjenje. 

Prositi morate Boga, naj olajša trpljenje, ki ga v svetu povzročajo ljudje, katerih srca 
so hladna, jezna in polna sovraštva. Tisti, ki nad drugimi izvajajo teror, 
potrebujejo vaše molitve. Prosim, molite to Molitev, da zaščitite slabotne in 
nedolţne ter da ublaţite grozote, ki jih mora v tem času prestajati človek. 

Križarska Molitev (162) Da bi zaščitili slabotne in nedolžne: 

Bog, Vsemogočni Oče, prosim zaščiti šibke in nedolžne, ki trpijo zaradi tistih s 
sovraštvom v njihovih srcih. Olajšaj trpljenje, ki ga prestajajo Tvoji ubogi, 
nemočni otroci. Podeli jim vse potrebne milosti, da bodo zaščiteni pred Tvojimi 
sovražniki. Napolni jih s pogumom, upanjem in dobroto, tako da bodo v svojih 
srcih odpustili tistim, ki jih trpinčijo. Prosim Te, dragi Gospod, moj Večni Oče, 
odpusti tistim, ki nasprotujejo Zakonu Življenja. Pomagaj jim, da spoznajo kako 
zelo Te žalijo njihova dejanja, da se lahko spremenijo in zatečejo v Tvoje 
Naročje. Amen. 

Otroci, molite, molite, molite za zaščito tistih, ki trpijo zaradi svoje zvestobe 
Bogu, Večnemu Očetu, ter za tiste, ki so žrtve okrutnih in nesmiselnih vojn. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

Kadar se zaupanje razdre, je to običajno zaradi tega, ker je krivec 
dovolil, da napuh narekuje njegove misli 

sobota 26. julij 2014, ob 19:59 

 

Moja draga ljubljena hči, prišel sem kot Kralj, ampak sedaj, danes, vas kličem kot 
berač, kajti v Meni ni niti najmanjšega ponosa, ker to bi bilo nemogoče. 



Božje otroke kličem poln hrepenenja, da bi morda v njihovih otrdelih srcih 
vzbudil vsaj iskrico ljubezni – ljubezni, rojene od Mojega Večnega Očeta, ki 
počiva speča in pozabljena. Jaz, Jezus Kristus, Sem prav tako pozabljen, 
čeprav na svetu ni nobene osebe, ki ne bi slišala o Meni. Poznajo Me, ampak 
pozabljajo Kdo sem Jaz. Nekateri poznajo Moje Ime, vendar jim to nič ne pomeni. 
Nekateri Me ljubijo, ampak so preveč zaposleni, da bi govorili z Menoj, ostaja le 
kakšno prikimavanje sem pa tja v priznavanju Mene. Nekateri so slišali o Meni, 
ampak v njihovih očeh Sem samo simbol iz davno pretekle dobe – morda prerok, ki 
lahko, da je avtentičen, ali pa tudi ne. Za druge duše, ki ne razumejo duhovnih stvari, 
ne obstajam. Sem izmišljotina, bitje stvorjeno v glavah gorečih vdanih ljudi, ki se 
lovijo za slamice v upanju, da bo po tem svetu obstajal novi svet. Bodite prepričani: 
Bog je Bog. Človeštvo je bilo ustvarjeno po Mojem Večnem Očetu, ker je del 
Njegovega Načrta za večno vesolje. Vse je Bilo, Je in Bo po ukazu in po Volji 
Tistega, ki Je in ki Bo. Vsi v svetu Stvarstva Mojega Očeta se priklanjajo pred 
Bogom, tudi Njegovi sovraţniki. 

Ko človek postaja suţenjsko vdan vsemu kar lahko vidi, česar se lahko dotakne in s 
svojim telesnim jazom občuti - njegova duhovnost obuboţa . Če verjamete, da se vse 
začne in konča s tem svetom, s tem pravite, da Jaz ne obstajam. Zanikate Me, Sina 
človekovega , poslanega, da vas reši prevar Satana. Jaz Sem od Mojega Očeta. Bil 
Sem del Njegovega Velikega Boţjega Načrta. Oba Sva eno, ampak vi, Moji ljubljeni 
otroci ste ţiveli v puščavi oropani ţivljenja v nepoznavanju tega, kaj pomeni Moje 
Boţanstvo. Moje Kraljestvo je popolno in ustvarjeno od Mojega očeta. Človeška 
rasa je bila popolna dokler ni bila uničena z največjim grehom v Očeh Mojega 
Očeta - z grehom napuha. Varujte se greha napuha, ker se je ta razvil iz 
samoljubja Luciferja. Lucifer, najvišji v Hierarhiji Mojega Očeta, je verjel, da 
lahko, ker je imel svobodno voljo, dela kar želi, ni pa mogel doumeti tega. Ni 
mu bil dan samo dar svobodne volje, ampak tudi zaupanje Mojega Očeta. Moj 
Oče je pokazal Svoje popolno Zaupanje vsemu Svojemu Stvarstvu. Na žalost 
Mu to zaupanje ni bilo vračano. 

Kadar se zaupanje razdre, je to običajno zaradi tega, ker je krivec dovolil, da napuh 
vodi njegove misli, njegovega duha in njegova dejanja. Kakor hitro se napuh naseli v 
vaši duši, boste ustvarili distanco med vami in Tistim, ki vas je ustvaril iz nič drugega 
kot peščice blata. Oblikoval vas je in vam dal Darove. Napuh je največja grožnja 
človeštvu, ker vas prepriča, da imate več vednosti kot Bog. Če to verjamete, 
niste vredni, da bi govorili v Njegovem Imenu ali sploh govorili. In če boste 
vkljub temu govorili, boste ustvarili okolje v katerem so vsi grehi sprejemljivi 
kot, da so dobra stvar. Če se to zgodi, ne boste varali samo drugih ljudi, ampak 
tudi sami sebe. 

Vaš Učenik 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

 

 

 

 

 



Popoln svet bo nadomestil vse, kar je omadeževano in pokvarjeno 

Nedelja, 27. julij 2014 ob 15:15 

 

Moja draga ljubljena hči, Moj Mir bo kmalu tvoj in od vseh tistih, ki sluţijo Meni, 
Jezusu Kristusu, v tem ţivljenju, danem svetu po Moči Mojega ljubljenega Očeta. 

Jaz blagoslavljam vse vas, ki poskušate ostati zvesti Moji Besedi, še zlasti pa vse 
tiste, ki so je sestradani. Čeprav morda mislite, da so ljudje iz vseh ostalih religij, 
vključno s tistimi, ki ne verujejo v Mojega Večnega Očeta, ali tistimi, ki ne 
priznavajo Mene, Jezusa Kristusa, Odrešenika sveta, pogubljeni, bi bilo to 
napačno. Vsaka duša, ki si prizadeva poiskati duhovno popolnost in ki utegne biti 
nevedna glede Resnice, je ljubljena od Mojega Očeta, Ki je Vse-Ljubeč, 
Vsemogočen ter Popoln v vsem, kar On dela. 

Človeški rod je nepopoln zaradi greha, pa vendar je bil vsak človek ustvarjen po 
Podobi Njega, Ki mu je dal ţivljenje. Kot tak bo vsak moški, ženska in otrok zopet 
postal popoln, tako v telesu kot duši, brž ko bo nadloga greha izkoreninjena. 
Ko bodo sovražniki Boga pregnani in ko nepopolnost telesa in duše nič več ne 
bo ustvarjala preprek med človekom in Bogom, bo vse Eno z Mojim Očetom. 
Novo Kraljestvo, sestavljeno iz Nebes in Zemlje, bo postalo eno. Človek bo 
postal Eno v Bogu, po Meni, Njegovem Edinorojenem Sinu, Njegov Načrt za 
svet pa bo dovršen. 

Nikdar se ne morete počutiti izpolnjeni, kajti čim obstaja greh, le-ta povzroča ločenost 
od Boga. Toda prišel bo čas, ko bo vse gorje, ki uničuje Zemljo, izbrisano. 
Preplavila jo bosta ljubezen ter veselje in popoln svet bo nadomestil vse, kar je 
omadeţevano in pokvarjeno. 

Šele tedaj bo vse Boţje Stvarstvo zopet postalo celovito. 

Vaš Jezus 

 
 
Bil Sem zasramovan, obrekovan in obtožen, da sem nemoralen, lažnivec ter 
krivoverec 

Ponedeljek, 28. julij 2014 ob 21:00 

  
Moja draga ljubljena hči, kadar Se ozrem na Boţje otroke, Moje Srce prekipeva od 
ljubezni, ki je tako neţna kot tista do novorojenega deteta, prav tako, kot je do moţa 
v njegovem 100. letu. Nobene razlike ni. Vsak od vas je Boţji otrok, skrbno stkan v 
maternici vaše matere, v skladu s Sveto Voljo Mojega Očeta. Vidite, vse, kar je bilo 
ustvarjeno od začetka do konca, je bilo in vedno bo v skladu s Sveto Voljo 
Boga. Torej, ne glede na to, kdo ste, za kakšno prizadetostjo trpite, kakšno 
sramotenje morate prenašati, kadar ste zavrženi od družbe zaradi vaše rase, 
veroizpovedi, spola ali barve kože – vedite, da ste vsi dragoceni v Božjih Očeh. 
Greh je edina stvar, ki vas loči od Njega. 
 
Preganjani med vami ste tisti, ki vzbujate Mojo Ljubezen in Moje Trpljenje. Vaše 
trpljenje je Moje. Jaz izbiram osamljene, prizadete, ki trpijo strašno zapostavljanje – 
izobčence vaših druţb – in jih prve pritegnem k Sebi. Ti so prvi, na katere razlijem 
Svoje Veliko Usmiljenje.  



Če ste v tem življenju zavrženi od drugih in z vami ravnajo s krutim prezirom, 
potem vedite, da Sem Jaz z vami. Dan vam je bil Križ Kalvarije in blagoslovljeni 
ste, ne glede na to, kaj si morda mislite. Vaša usoda je Moja usoda. Med Svojim 
Ţivljenjem na Zemlji Sem trpel zapostavljanje. Bil Sem zasramovan, obrekovan in 
obtoţen, da sem nemoralen, laţnivec in krivoverec. 
 
Ne bojte se, kadar ste krivično obtoţeni takih hudodelstev, vi ste Moji – čisto Moji. In 
Jaz Sem vaš. 
 
Vaš ljubljeni Jezus 

 

 

 

Nikoli Se ne spreminjam. Nikoli Se ne prilagajam novim potem, kajti 
Jaz Sem, kot Sem vedno bil in bom. Jaz Sem Večen 

Četrtek, 31. julij 2014 ob 15:50 

 

Moja draga ljubljena hči, vsak glasnik, videc in prerok, ki prihaja od Mene, se bo 

kmalu soočil z velikimi preizkušnjami,  kakršnih mu doslej še nikoli ni bilo 

treba prestajati. Mnogi, ki priznavajo njihovo pristnost in ki so bili lojalni do 

njih, jim bodo obrnili hrbet in zavrženi bodo, ko duh teme zajame narod za 

narodom, kjer bosta ljubezen in dobrota izginili. Človek proti človeku, drţava 

zoper drţavo, človek proti Bogu. 

Ta obdobja pretresov bodo boleča za mnoge, vaš edini vir tolaţbe in moči pa bo 

prihajal od Mene, vendar le, če Me boste poiskali. Jaz sem vaša Skala; Skala, ki je 

nezavzetna, Skala, ki se ne more zdrobiti; Skala, ki se je boste oklenili, ko v 

hišah, ki dajejo zavetje  Mojemu Duhu, ne bo stalo nič trdnega. Zgradbe, ki so 

bile zgrajene za čaščenje Mene, se bodo zrušile. Nekatere bodo spremenjene v 

druge zgradbe, ki se bodo uporabljale v druge namene, vendar ne za Moje čaščenje.  

Jaz Sem Skala na kateri je zgrajena Cerkev in Jaz bom ostal na mestu za 

vekomaj. Mnogi so prišli, iščoč Mene in Sem jim dal Ţivljenje. Drugi so prišli, vendar 

Me niso mogli najti, ker je njihovim trmastim srcem manjkalo ljubezni in 

velikodušnosti duha. In sedaj, ko se bo vsemu, kar Sem vas učil,  oporekalo, in 

bo temelj, na katerem je bila zgrajena Moja Cerkev, omajan, da to presega vaše 

razumevanje, bom Jaz še vedno ostal na mestu. Trden kot Skala, ki Sem Jaz, in 

prišli boste k Meni, iščoč uteho, moč ter pogum. Vsem Bom odgovoril, z 

izlivanjem mojih velikih milosti, ki so bila rezervirana za vas, za čase ki so pred 

vami. Jaz Sem Cerkev. Jaz Sem prisoten v Cerkvi. Zgradba je zgrajena iz kamna, 

vendar Jaz Sem Skala, na kateri je bil zgrajen temelj Moje cerkve. Nikoli  se ne 

spreminjam. Nikoli Se ne prilagajam novim potem, kajti Jaz Sem, kot Sem vedno Bil 

in Bom. Jaz Sem Večen. 

Moja Cerkev bo stala, kajti Jaz Sem Cerkev do konca časov.  

Vaš ljubljeni Jezus 


