
Svojemu Očetu Sem obljubil, da si bom prizadeval rešiti vsako dušo 

za katero Sem ţrtvoval  Svoje Ţivljenje. In to bom tudi storil. 

Četrtek, 3. junij 2014 ob 18:22 

Moja draga ljubljena hči, Moj namen je da prinesem spreobrnjenje vsakemu 

narodu na svetu in da to storim hitro. Moja Ljubezen do vas je tako velika, da bom 

celo v primerih, kjer vlada zmedenost v srcih tistih, ki Me ne poznajo, posredoval na 

načine, ki so bili človeštvu do sedaj nepoznani. 

Moj Mir bo dan vsaki duši, ki bo videla Luč Resnice. Moja Ljubezen bo prinesla tem 

dušam notranji mir, ki ga nikoli niso resnično poznale. Duh Resnice bo Moj Dar 

človeštvu, ki  Me ne priznava. Samo tako se bo človek lahko odprl Boţjemu 

Posredovanju, ki prihaja po ukazu Mojega ljubljenega Očeta, tako da bo lahko 

objel vsakega Svojega otroka. 

Boţjo Ljubezen bodo kmalu začutile prazne duše – duše, ki so močno zaprte za 

delovanje Svetega Duha. Plamen Svetega Duha bo kot meč prebodel njihova 

srca in na njih izlil prirojeno spoznanje o tem, kako dragocena je vsaka duša v 

Boţjih Očeh. 

Duh Resnice bo prebudil duše tistih, ki Me zanikajo, ki zamehujejo tiste, ki verujejo v 

Mene in tiste, ki verjamejo v svojo lastno nepremagljivost. Dotaknil se bo src  

ošabnih, napuhnjenih, oholih, kot tudi neukih, trdovratnih grešnikov, ki  imajo v svojih 

srcih sovraštvo, prav tako pa tudi poniţnih. Nobeden od vas ne bo izključen iz tega 

velikega Čudeţa. Svojemu Očetu Sem obljubil, da si bom prizadeval rešiti vsako 

dušo, za katero Sem ţrtvoval Svoje  Ţivljenje. In to bom tudi storil. Kakšen smisel je 

imela Moja Smrt, če bi pomenila, da ne more biti rešen niti en sam grešnik?  

Kmalu  bom prišel, da vas pripravim na Moje Odrešenje. Razveselite se, kajti ta Ura 

je blizu. 

Pojdite, Moji ljubljeni verni, in ostanite v ljubezni, upanju in pričakovanju Mojega 

Velikega Usmiljenja. Izpolnil bom Svojo Obljubo vsakemu od vas. Če boste s 

poniţnostjo sprejeli Moj velik izliv Ljubezni, boste uţivali nagrado Mojega Kraljestva,  

Vaš Jezus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mati Odrešenja: Praznik Matere Odrešenja bo poslednji dan, 

dodeljen meni, Materi Boţji 

Sreda, 4. junij 2014, ob 14:13 

Moji dragi otroci, moj Sin, Jezus Kristus, lahko podeli odrešenje samo tistim 

dušam, ki sprejmejo Njegovo Usmiljenje. 

Medalja Odrešenja pa je kljub temu izreden Dar iz Nebes, dan svetu zaradi 

velike Ljubezni Mojega Sina do vseh Boţjih otrok. Z močjo, ki mi je bila dana po 

ukazu mojega Večnega Očeta, bo ta Medalja odgovorna za odrešenje milijarde 

duš. To je mogoče, ker ko bo enkrat duša sprejela to Medaljo z odprtim srcem bo to 

privedlo do spreobrnjenja. 

Moja vloga kot Soodrešiteljica, kjer pomagam svojemu Sinu v Njegovem 

velikem načrtu, da zdruţi vse ljudi in da jim prinese Večno Ţivljenje, je bila 

določena. Vse moči, ki so mi bile dodeljene, kot Materi Odrešenja, da zdrobim 

kači glavo, bodo povzročile, da se bo njena moč hitro zmanjševala. Zaradi tega 

hudobec prezira to Medaljo in uporabil bo vsako dušo, ki jo ima v oblasti, da bi 

kričal opolzke besede in se boril proti njej. Hudobnega duha morate vedno 

ignorirati. Molite k meni, vaši ljubljeni Materi, na ta poseben dan v prihodnjih letih, za 

prejem posebnih Milosti. Ta dan, 4. junij 2014, razglašam za Praznik Matere 

Odrešenja. Ko boste na ta dan molili to molitev, bom posredovala v imenu vseh duš 

za Dar Odrešenja, še zlasti za tiste, ki so v veliki duhovni temi. 

Kriţarska Molitev (154) Molitev na Praznik Matere Odrešenja: 

O Mati Odrešenja, danes 4. junija na praznik Matere Odrešenja, ti izročam duše 
(navedite imena…). Draga Mati, prosim te, podeli meni in vsem tistim, ki te 
častijo in delijo Medaljo Odrešenja vsakršno zaščito pred hudobcem ter pred 
vsemi tistimi, ki zavračajo Usmiljenje tvojega ljubljenega Sina Jezusa Kristusa 
in vse Darove, ki jih On podarja človeštvu. Moli, draga Mati, da bodo vse duše 
prejele Dar Večnega Odrešenja. Amen. 

Otroci, zapomnite si kar sem vam povedala. Vedno pokličite Mene, vašo Mater, da 

vam pridem na pomoč v teţkih časih. Vedno bom posredovala v vašem imenu, da 

vam prinesem mir in tolaţbo v vašem prizadevanju biti blizu mojemu Sinu. 

Danes, na Praznik Matere Odrešenja, bo poslednji dan dodeljen meni, Materi 

Boţji. Razveselite se, kajti vsi angeli in svetniki so zdruţeni v tem času, zaradi duš, 

ki bodo sedaj zaščitne pred hudobcem in katerih usoda je zdaj pri mojem Sinu. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 



Mati Odrešenja: Število ena bo uporabljeno kot simbol v novi knjigi 

Petek, 6. junij 2014, ob 23:15 
 
Moj dragi otrok, sovraţniki mojega Sina bodo svetu kmalu predstavili zlobno knjigo, ki 
bo imela v svoji naslovnici rdeče in črne barve vgrajeno število ena, z glavo kozla 
skrito v njenem dizajnu. 

Tistim, ki ne bodo prepoznali za kaj gre, bo izdaja te knjige predstavljena kot 
pomembno sredstvo, ki bo zedinilo svet. Knjiga bo uporabljena bo kot 
najpomembnejši vir v prizadevanju za svetovno edinost in vse, ki jo bodo brali, bo 
nagovarjala, da se prilagodijo novemu načinu razmišljanja; novemu načinu verovanja 
v sebe, velikodušnosti do sebe, zato da bi se lahko zdruţili v eno z vsemi, ki sledijo 
tej poti samopoveličevanja. Ta knjiga bo postala nauk, da zdruţi vse narode; vse 
religije; vso politiko, vsa pravila in ekonomske smernice. Uporabljena bo za 
ustanovitev enega svetovnega reda brez verstev, ki častijo mojega Sina, Jezusa 
Kristusa. Postala bo del šolskega programa in vse vlade bodo nagovorjene, da 
prilagodijo njeno filozofijo kot del ustav njihovih drţav. 

Število ena bo uporabljena kot simbol v novi knjigi in ljudje bodo nosili značke z 
namenom, da javno pokaţejo svojo zvestobo enemu svetovnemu zavezništvu. Vse 
bodo pripravili, tako da, ko se bo antikrist pojavil, bo vidno, da ima ta knjiga del 
vloge pri njegovi diktaturi. Knjiga bo odobravala vsak laţni nauk; vsakršne laţi 
v Boţjih Očeh; neresnice in nevarno filozofijo, ki bo vodila v veliko zablodo vse 
tiste, ki bodo sprejeli njeno vsebino. Človeška sposobnost razločevanja med 
dobrim in zlom bo zaradi nje oslabela. Moralnost človeka bo postala vprašljiva in 
poganstvo, ki bo izgledalo kot religija, ki sprejema vse ljudi, bo pretkano vtkano v 
vsak njen odlomek. 

Mnogi bodo ţeleli kupiti to knjigo, ker bo predstavljena kot osupljiv doseţek v 
svetu politike. To bo postala knjiga, ki bo promovirala obliko komunizma, toda 
videna bo kot edinstvena duhovnost, ki se bo dotaknila mnogih src. Vse pa bo 
nasprotno resnični Boţji Besedi. To bo knjiga, ki bo svet evangelizirala in 
prepričala v pomembnost humanizma. Poveličevala bo človeštvo; človeško 
inteligenco; človekov napredek; človekovo veliko moč v znanosti in pomembnost 
nadzora vseh drţav na isti način. 

Vse to se zdaj pripravlja, da se zagotovi, da bo antikrist sprejet sredi velikega 
proslavljanja. Da ne bo pomote, to knjigo bo inteligentno izdelal on, ki bo sebe 
razglasil za kralja sveta. In vsi ljudje bodo navdušeni nad novim svetom; nad novim 
začetkom in novim voditeljem. Sčasoma bo z krivoversko knjigo sprejet v Cerkev 
mojega Sina. Ko se bo usedel na prestol v novem templju, se bodo do njega 
obnašali vsi kot do Kristusa. Kmalu zatem bo svet zavedel, da bo verjel, da je 
on, moj Sin, Jezus Kristus. 

To bo čas številnih velikih solz. Nebesa bodo prelivala solze zaradi prevare, 
kateri bo podleglo tako veliko ljudi. Vse te priprave so se ţe začele, toda 
istočasno se tudi Bog pripravlja, da se bo boril za tiste, ki bodo padli pod vpliv 
antikrista. Dobro se pripravite, dragi otroci, ker boste potrebovali vso pomoč iz 
Nebes, ki vam bodo pomagala, da se obdrţite v časih, ki prihajajo. 



Hodite naprej v upanju, kajti to obdobje bo kratko, ker Bog ne bo dovolil zveri, da 
vlada dlje kot je potrebno, v skladu s Svetim Pismom. Zaupajte, upajte in bodite 
hvaleţni, da vam je sedaj dana Resnica, da se boste tako lahko pripravili. 
Vedno se zahvaljujte Bogu za Usmiljenje, kajti On je tako zelo velikodušen, da bolj 
kot Ga boste klicali po Njegovem ljubljenem Sinu, bolj bo On omilil vpliv teh 
preizkušenj. 

Vaša ljubljena Mati 
Mati Odrešenja 

 

Vero duhovnikov bo poteptal največji sovraţnik Boga, ki je kdajkoli 

hodil po Zemlji – antikrist 

Sobota, 7. junij 2014 ob 20:00 

Moja ljubljena hči, Duh Resnice, ki prevladuje v Moji Cerkvi na Zemlji, mora biti 

ohranjen in negovan s strani Mojih svetih sluţabnikov, ki sem jim zaupal v oskrbo vse 

Boţje otroke.  

Duhovniki v Moji Cerkvi bodo kmalu soočeni z izzivi, kar pomeni, da bo 

mnogim zelo teţko ohraniti Mojo Besedo.  Izdajalci med njimi jim bodo 

predloţili vse tisto kar ne prihaja od Mene. 

Kako zelo hrepenim, da bi jih potolaţil! Storil bom vse kar je v Moji Moči, da napolnim 

njihove duše z Ognjem Svetega Duha. To bom storil zato, da ostanejo budni, mirni in 

da ne bodo v dvomih, ko bodo od njih zahtevali, da sodelujejo v nauku, ki ne bo 

prihajal od Mene.  Kot varuhi Moje Besede morajo biti pripravljeni, da ostanejo 

zvesti Meni. Vendar pa jih bodo prepričevali naj sledijo novi interpretaciji Moje 

Besede in to bo vodilo do velike zmote. Če bodo vodili nedolţne duše in tiste, ki 

so predani Meni v zmoto in bogokletje, bodo krivi, da so sprejeli nauk Pekla. Zaradi 

tega bodo občutili Jezo Mojega Očeta. 

Moji duhovniki bodo morali obnoviti svoje obljube ljubezni, dobrodelnosti in 

čistosti, če bodo hoteli ostati v Stanju Milosti z namenom, da bi sluţili Meni, 

kakor so se zavezali, da bodo to počeli v Mojem Imenu. Ţal bo moč zla, ki bo 

prevladovala nad njimi, tako močna, da mnogi zaradi premočnega pritiska ne bodo 

mogli vzdrţati. Drugi bodo sprejeli novi nauk in bodo postali del novega enega 

svetovnega duhovništva, ki bo kmalu uveden – kjer ne bodo več sluţili 

Troedinemu Bogu. Zaradi tega bodo mnogo duš vodili v odpadništvo. Le malo 

izmed njih bo ostalo zvestih Meni in ti bodo tolaţili tiste Kristjane, ki ne bodo nikoli 

odstopali od Resnice. Tisti, ki Me bodo izdali, bodo postali ţrtve antikrista in njegove 

vojske, ki jih bo preganjala na način, ki bo pomenil, da če ne bodo naredili zaveze z 

Zverjo, bodo zavrţeni kot kriminalci in bodo obsojeni za zločine podobne izdajstvu.  

Verniki bodo tolaţili drug drugega in po Moji Milosti jim bodo dani Boţji Darovi, 

potrebni za zaščito pred preganjanjem, vključno s Pečatom Ţivega Boga, ki jim 

bo omogočal, da premagajo nasprotovanja s katerimi se bodo soočali, ko bo 

Krščanstvo poteptano.  



Tisti, ki so za Mene in v Meni, bodo v svojih srcih začutili velik pogum, ker bodo 

sposobni prepoznati Duha Resnice od hudobnega duha. V tem času bo vero 

duhovnikov poteptal največji sovraţnik Boga, ki je kdajkoli hodil po Zemlji – antikrist. 

On jih bo zapeljal in potegnil v mreţo prevare in obupa. Njegov vpliv nad njimi bo kot 

velika tema, ki se bo spustila na njih in ugasnila Luč v njihovih dušah, mnogi pa bodo 

potem prodali svoje duše Satanu. 

Vsi ti dogodki zvenijo, kot da bo mnogo hrupa, kot grmenje, vendar pa zver ne bo 

delovala na takšen način. Ne, njegovo poslanstvo bo predstavljeno kot velika 

evangelizacija sveta, ki se bo kazala na mnogotere načine. Izgledala bo tako  

privlačna, da ţrtve prevare ne bodo samo posvečeni sluţabniki, Boţji svetilniki, 

izbrani, da Njegovo ljudstvo na zemlji vodijo k svetosti. Tudi Boţji sovraţniki bodo 

sprejeli novo evangelizacijsko gibanje, ki bo najavljeno v fazah in ne z mnogo 

hrupa, ker bi to postavljalo preveč vprašanj. 

Uvedena bo nova zakonodaja, ki naj bi izboljšala ţivljenje revnih v svetu. Nato bodo 

zdruţili drţave preko njihovih bank, gospodarstva, zavezništva kot tovariši ob 

morebitnih prihodnjih vojnah, politike in nenazadnje religij. Prvi koraki so ţe 

narejeni in načrt so usklajevali do podrobnosti ţe zadnjih sedem let. 

Vse kar vas prosim je, da ostanete budni in molite za Moje duhovnike, da bodo 

obdrţali Milosti, ki jim jih podeljujem z namenom, da Mi sluţijo in da lahko ohranijo 

Pravo Vero. 

Samo Resnica je večna. 

Samo Resnica Moje Besede bo ohranila ţivljenje – ţivljenje na duši, kot tudi ţivljenje 

na tej Zemlji. 

Laţi, predstavljene kot Resnica, prihajajo od Satana, ki je za večno obsojen. 

Tisti, ki mu bodo sledili, hodili po njegovih poteh in postali njegovi sluţabniki, se bodo 

potopili v temo in se izpostavili veliki nevarnosti. 

Samo Resnica vas bo rešila. Jaz sem Resnica. Sledite samo Meni, kajti nič 

drugega vam ne more prinesti ljubezni, miru, večnega veselja in sreče. Samo če 

boste sledili Meni in Moji Sveti Besedi – kot sem jo dal svetu, nespremenjeno -  boste 

lahko rešeni. 

Vaš Jezus 

 

Mati Odrešenja: Prosim, da tisti, ki sledite tem Sporočilom molite za 
to Poslanstvo 

Nedelja, 8. junij 2014, ob 14:45 

Moj otrok, prosim, da tisti, ki sledijo tem Sporočilom molijo za to Poslanstvo. Prosim 
vas za vaše molitve, zato da bo to Delo zaščiteno pred vsemi hudobnimi zankami in 
dejanji hudobca preko tistih, ki mu sluţijo in ga častijo. Nikoli poprej niso bile vaše 
Molitve tako potrebne kot so zdaj v tem času. Delo hudobca zoper to Poslanstvo 
Odrešenja je intenzivno in njegovo sovraštvo narašča.  



Če ne boste prosili Boga, naj omili njegovo sovraštvo in vpliv nad človeštvom, bodo 
njegova dela uspevala in uničevala duše, katerih edino upanje za odrešenje bo preko 
Darov, ki jih Bog daje Svojim otrokom. 

Prosim vas, dragi otroci, da molite za vse tiste, ki posvečajo svoje ţivljenje 
temu Boţjemu Klicu, in za to Poslanstvo. To Molitev molite za vse Boţje 
preroke, vidce in svete sluţabnike, tako da Mu bodo še naprej sluţili, medtem 
ko On izpolnjuje Poslednjo Zavezo. 

Kriţarska Molitev (155) Za zaščito Poslanstva Odrešenja: 

O preljuba Mati Odrešenja, prisluhni naši prošnji. Zaščiti to Poslanstvo 
Odrešenja in Boţje otroke. Molimo za tiste, ki nasprotujejo Boţji Volji v tem 
velikem trenutku v zgodovini. Prosimo te, zaščiti vse tiste, ki so se odzvali 
tvojemu klicu in Boţji Besedi, da bi bili vsi rešeni pred Boţjimi sovraţniki. 
Prosimo te, pomagaj osvoboditi tiste duše, ki podlegajo prevaram hudiča. 
Odpri jim oči za Resnico. O Mati Odrešenja, pomagaj nam, ubogim grešnikom, 
da bomo postali vredni za prejem milost vztrajnosti, ko bomo trpeli v Imenu 
tvojega ljubljenega Sina Jezusa Kristusa. Zaščiti to Poslanstvo pred 
nevarnostmi. Zaščiti svoje otroke pred preganjanjem. Prekrij nas s svojim 
Najsvetejšim Plaščem in nam podeli Dar, da ohranimo svojo vero vsakokrat, ko 
nam nasprotujejo, ker razglašamo Resnico in posredujemo Sveto Boţjo 
Besedo, do konca naših dni, zdaj in vekomaj. Amen. 

Moji ljubljeni otroci, vsak dan morate moliti k mojemu Sinu, da zaščiti to Poslanstvo 
pred sovraštvom Satana. Če boste tako delali, vam bo dan vsakršen Blagoslov. Tisti, 
ki morete, prosim, darujte Maše kolikor pogosto le lahko, za Boţjo prerokinjo 
Marijo Boţjega Usmiljenja in za vse Boţje sluţabnike, tako da bodo po Boţjem 
Usmiljenju vse duše za vso večnost zdruţene z Njim v Njegovem Kraljestvu. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

Samo Ljubezen lahko premaga sovraštvo. Sovraštvo ne more 
premagati Ljubezni, če ta prihaja od Boga 

Ponedeljek, 9. junij 2014 ob 21:42 

 

Moja draga ljubljena hči, kako zelo hrepenim, da bi dosegel tiste, ki so izgubili vero, 
in tiste, ki ne verujejo več Vame, pa tudi nevedne. 

Ta Sporočila so za ves svet – ne le za izvoljene, ki Me obsipavajo z vsemi častmi 
in katerih duše so napolnjene z ljubeznijo do Mene. Jaz ljubim vsakogar, toda 
zanašam Se na verne, da širijo Boţjo Besedo, zato da bi v zakrknjenih in 
zaprtih srcih zanetil ogenj Svoje Ljubezni. 

Če Me ljubite, boste drugim izkazovali vsa dobra dela, ki Sem vas jih učil. Z drugimi 
boste ravnali, kakor Sem vas ljubil Jaz. Potrpeţljivi boste s tistimi, ki vas zaničujejo, 
zaradi vaše krščanske vere. Sprejemali boste slabotne: učili jih boste Moje Ljubezni v 
vsem, kar rečete in počnete. Biti Kristjan pomeni ohranjati Mojo Besedo v vsakem 
pogledu. Nikoli ne smete pozabiti, da je Moja Ljubezen Boţanska.  



Moji Boţanskosti ni moč ničesar očitati, Moč Svetega Duha pa je 
nepremagljiva, kadar je Navzoča v katerem koli Delu, ki je Moje. Moja Dela so 
mogočna in bodo rasla ter se širila kot močan sunek vetra, s hitrostjo, ki 
presega vaše razumevanje. Kadar Se torej razodevam preko Svoje Besede – preko 
Svojih Sporočil za svet – če Me boste sprejeli, bom izkazal veliko Usmiljenje vsem, ki 
bodo z veseljem sprejeli Moj Kelih. Če boste sprejeli Darove, ki vam jih dajem, in jih 
uporabljali na način kot Jaz ţelim - v dobro drugih, potem se bodo zgodili veliki 
čudeţi spreobrnjenja. Moja Ljubezen se bo, ko jo boste sprejeli od Mene, 
razširila na druge. Ko bodo drugi prejeli vašo ljubezen, bodo tudi oni prepoznali, od 
kot prihaja. 

Moja Ljubezen vas bo, ko bo vsajena v vaše duše po Moči Svetega Duha, 
privedla na kolena pred Mano, in boste jokali od veselja. Da ne bo pomote; 
Boţjo Ljubezen boste takoj prepoznali, ko bo po Moči Duha Tolaţnika presunila 
vaše srce. Potem boste razumeli Moč Ljubezni, kajti Jaz Sem Ljubezen. Jaz 
Sem Moč, zaradi katere vsak demon, vsak padli angel in sam Satan padejo na tla v 
agoniji, kajti nad Mano nimajo nobene moči. 

Ko boste dovolili Moji Ljubezni, da napolni vaše duše, boste tudi vi imeli moč v 
sebi, da premagate vsako vrsto zla na svetu. Moja Ljubezen bo uničila moč 
Satana in vseh njegovih demonov. Moja Ljubezen bo vaše oroţje proti hudobiji s 
katero se boste morali soočati, ko boste govorili v Mojem Imenu. Sprejmite Mojo 
Ljubezen in vedno ljubite Moje sovraţnike. Ne sovraţite Mojih sovraţnikov, kajti to 
je točno tisto, kar hudobec ţeli, da storite, tako da lahko širi sovraštvo. Ljubezen, 
kadar se jo razširja, v drugih rodi ljubezen, prav tako pa sovraštvo rodi dvom, 
strah in jezo. Samo Ljubezen lahko premaga sovraštvo. Sovraštvo ne more 
premagati Ljubezni, če ta prihaja od Boga. 

Ţelim vam dati to Kriţarsko Molitev, da vas obvaruje pred sovraštvom. 

Kriţarska Molitev (156) Zaščita pred sovraštvom: 

Dragi Jezus, podari mi Svojo Ljubezen. Odpri moje srce, da s hvaleţnostjo 
sprejmem Tvojo Ljubezen. Naj me z Močjo Svetega Duha preplavi Tvoja 
Ljubezen, tako da postanem svetilnik Tvojega Usmiljenja. Obdaj me s Svojo 
Ljubeznijo. Naj moja ljubezen do Tebe omili vsako vrsto sovraštva s katero se 
soočam, ko širim novico Tvoje Besede. Izlij na nas Svoje Usmiljenje. Odpusti 
tistim, ki Te zavračajo, ţalijo in ki so brezbriţni do Tvojega Boţanstva. Podari 
jim Dar Ljubezni. Naj Tvoja Ljubezen sije preko mene v časih negotovosti, 
šibke vere, preizkušenj in trpljenja. Pomagaj mi, da v Moči Svetega Duha 
prinesem Resnico tistim, ki so najbolj potrebni Tvoje Pomoči. Amen. 

Moji dragi verni, Mojo Zaščito boste potrebovali bolj kot kdaj koli doslej, medtem ko 
se to Poslanstvo povečuje. Moja Ljubezen vas bo vedno prekrivala. Razodeval se 
vam bom po Svoji Besedi, po Milosti Svetega Duha in preko molitve in 
spreobrnjenja, ki ga bo to Poslanstvo Odrešenja prinašalo svetu. 

Nikoli ne dvomite v Moje Boţanstvo in v Boţjo Moč, kajti brez Mene niste nič. 

Vaš Jezus 

 

 

 

 



Brez Moje Luči ni ničesar razen duhovna tema. Ni miru. Ni ljubezni. 

Ni upanja. Ni ţivljenja. 

Torek, 10. junij 2014 ob 12:05 

Moja draga ljubljena hči, ljudje se sprašujejo, zakaj je pomembno, da se Daritev 

Svete Maše ohrani za vsako ceno? Maša je osrednja točka Moje Navzočnosti – 

Moje Resnične Navzočnosti v svetu. Moja Navzočnost prinaša Ţivljenje in Luč. 

Duši bo prinesla Ţivljenje in jo napolnila z edinstveno Milostjo. S seboj bo 

prinesla Luč – Mojo Luč, ki je močnejša od sonca. Iskrica Moje Luči je dovolj, da 

razsvetli prostor, ki je v temi. Dokler se bo darovala Sveta Evharistija v veliki slavi na 

oltarjih Mojih Cerkva, bo obstajalo ţivljenje. Brez Maše bi bila tema. Kadar nisem 

Prisoten, ni Luči. Brez Luči ni ničesar razen teme duše. Ni miru. Ni ljubezni.  Ni 

upanja. Ni ţivljenja. 

Kakršna koli nova pravila vam bodo vsiljena v imenu evangelizacije in 

modernizacije, v Mojem Imenu, vedite, da če Mojo Evharistijo ne bodo več 

častili, kot bi jo morali in kot je bilo zamišljeno, ne bo več dolgo dokler ne bo 

povsem izginila. Na tisti dan, ko se bo to zgodilo, se bo tema spustila na Zemljo. Ne 

boste je videli, ampak jo boste občutili v hladnih človeških srcih, kajti takrat se bo 

človeštvo spremenilo. Ko se bo Moja Navzočnost zmanjšala, se bodo odprla 

vrata Pekla in antikrist bo zavzel Moje Mesto v Moji Cerkvi. On, ki ne prihaja od 

Mene, bo sedel na prestolu, ki zakonito pripada Meni. Moja Cerkev bo padla pred 

njegove noge. To bo največje izdajstvo Mene, vašega Jezusa, odkar me je Juda 

predal Mojim sovraţnikom, da bi bil kriţan. 

Moja Cerkev bo najprej preganjana in tisti, ki so šibki v veri bodo častili zver. 

Ponovno Me bodo kriţali tisti ljudje, ki bodo trdili, da predstavljajo Mojo 

Cerkev. Ko bo vsiljivec razglasil, da je on Jaz, se bodo začele odštevati ure. Nato se 

bo z oglušujočim zvokom in grmenjem odprlo nebo in bo naznanjen Moj Povratek. 

Svet bo takrat dojel Resnico Moje Obljube povratka, da končno prevzamem Moje 

Kraljestvo in prinesem edinost Moji Cerkvi, Moji Pravi Cerkvi – tistim, ki so Mi ostali 

zvesti v vseh preizkušnjah in trpljenju. 

Nič ne more premagati Moje Cerkve, kajti pod Mojim Vodstvom bo ostala neprebojna 

proti zveri in vsem tistim izdajalcem, ki Me bodo izdali zaradi svoje lastne koristi.  

Prisluhnite sedaj Moji Obljubi. Vse kar Sem vam povedal, da se bo zgodilo, se 

bo zgodilo. Vse kar Sem vam obljubil, se bo izpolnilo. Vse kar je Moje je tudi vaše. 

Vi vsi pripadate Meni. Drţite se Me z vso močjo, kajti brez Moje Zaščite boste 

podlegli laţem, to pa bi zlomilo Moje Srce. Nikoli Me ne zapustite zaradi tistega, ki 

vas sovraţi. Nikoli vas ne bom zapustil, ker vas preveč ljubim. Pritegujem vas k Sebi, 

vi pa se še vedno upirate. Zakaj?  Česa vas je strah?  Ali ne veste, da ste Moji in da 

je to vaša prirojena pravica? Oprite se Name, Moji ljubljeni verni, kajti kmalu se 

boste počutili izgubljeni in ne boste vedeli na koga se obrniti. Toda Jaz vas bom 

čakal, da vam prinesem Svojo Ljubezen in vas potolaţim. 

Pridite. Ne bojte se Me. Jaz prihajam samo z ljubeznijo, da vam prinesem Svoj Mir. 

Moja Luč vam daje vid. 



Moja Ljubezen vam prinaša upanje. 

Moje Srce vam prinaša tolaţbo. 

Moje Roke vas zdravijo. 

Moje Oči vas vidijo. 

Moje Rane vas pritegujejo. 

Moje Telo vas hrani. 

Moja Bolečina je vaša. 

Vaša bolečina je Moja. 

Moje Usmiljenje vas bo rešilo. 

Moja Beseda je vaša pot do Mojega Kraljestva. 

Vaš Jezus 

 

Bog Oče: Moč Presvete Trojice je nad posredovanjem človeka 

Sreda, 11. junij 2014 ob 00:25 

Moja ljubljena hči, Moja Ţelja je, da v tem času vsak izmed vas odgovori na Klic 

Najsvetejše Trojice. Moč Presvete Trojice je nad posredovanjem človeka. Z Milostjo 

Svoje Ljubezni zdaj govorim ljudem, da jim oznanim Resnico. 

Ne bojte se vašega Očeta, kajti Jaz sem vaš in vi ste Moji. Vsa Moč je v Mojih 

Rokah. Jaz delam velike izjeme z namenom, da zdruţim svet. Mnoge duše so do 

Mene ravnodušne. Izogibajo se Me, zanikajo Moj Obstoj in ţalijo Moje Boţanstvo 

tako, da postavljajo pred Mene laţne bogove iz litega zlata. Vse kar je ustvarjeno iz 

gline bo obnovljeno. Nič na tej Zemlji ni večno. Vse se vrača nazaj v prah. Vse kar je 

kar je večno, ni od tega sveta. Jaz sem ustvaril človeka po Svoji Podobi. Jaz sem 

ustvaril ţivljenje in vam dal dih in Jaz Sem ta, ki vam ga bom vzel. Vse se začne in 

konča z Menoj. Nihče Mi ne more ukazovati in Mi tudi ne bo, na kakšen način bom 

zdruţil Svoje otroke. Ta naloga je Moja in ne vaša. Moji Načrti, da rešim duše – 

dobrih, slabih in hudobnih ne bodo uničeni. Moji Načrti bodo mogoče 

poškodovani, toda nikoli porušeni, kajti vse kar rečem se bo zgodilo in vse kar ţelim, 

da se zgodi, se bo uresničilo. 

Jaz poznam vsakega izmed vas, ker ste bili rojeni iz Moje Ljubezni. Vaše okoliščine, 

ne glede na to kakšne so, so se zgodile zaradi Boţje Previdnosti. Za vse obstaja 

razlog. Tisti izmed vas, ki Me ne poznate – vi ste prav tako Moji, kajti Jaz sem vas 

ustvaril. Niste se razvili iz opic. Če verjamete v to, varate samega sebe in sluţi le kot 

sredstvo, ki ga je zavajalec vsadil v vaša srca z namenom, da bi zanikali Mene. Če 

zanikate Mene, vašega Večnega Očeta zanikate Večno Odrešenje. In če zanikate 

Resnico Mojega Obstoja, se boste ločili od obstoja večne slave. 



Vse Usmiljenje pripada Meni. Jaz razlivam Svoje Usmiljenje na  tiste, ki imajo čista 

srca; ki imajo v svojih srcih ljubezen, ker so Mi dovolili, da vstopim vanje. Glavna 

ovira za prejem Večnega Ţivljenja je človeški napuh. Napuh je največja ovira, da 

bi se zedinili z Menoj. Lahko da Me poznate po Mojem Sinu; razumete Mojo Besedo, 

vendar ne ţivite tega o čemer ste bili poučeni. Ljubezen prihaja od Mene. Če je v 

duši napuh, ljubezen v njej umre in zamenja jo sovraštvo. Napuh prihaja od 

Satana in se Mi gabi, in Me ţalosti. 

Dovolite Mi, da vas ljubim tako, da sprejmete Mojo Besedo in Darove, ki sem jih 

dal svetu z največjo Ţrtvijo smrti Mojega Sina na Kriţu. Jaz sem vam dal 

ţivljenje. Jaz Sem vam dal Sebe po prihodu Svojega Sina. Samega Sebe sem 

poniţal pred vami, da bi premagal greh napuha. Učil sem vas po prerokih. Dal 

sem vam Dar svobodne volje, toda vi ste ga zlorabili, da bi zadovoljili vaše lastne 

strasti in ţelje. Dar svobodne volje ima dvojni namen – daje vam svobodo, da 

lahko izbirate, tako da ne prihajate k Meni iz strahu, ampak iz ljubezni in da 

premagate moč hudiča. Satan si najbolj ţeli vašo svobodno voljo in uporabil bo 

vsako zvijačo z namenom, da jo boste predali njemu. Kadar duše to delajo preko 

greha napuha, sprejemanja novodobnih praks in okultnega, jih hudobec zasuţnji. 

Vsaka njegova lastnost se bo videla preko duš, ki so mu predale svojo svobodno 

voljo. Spoznali jih boste po njihovem obnašanju. Toda največje znamenje, da so 

svojo svobodno voljo predali hudobcu je, da si nenehno prizadevajo, da bi se 

posmehovali Mojemu Sinu, Jezusu Kristusu in Njegovi Materi, Brezmadeţni 

Devici Mariji, Materi človeštva. Satan prezira obadva. 

Če pa namesto tega uporabljate svobodno voljo, ki sem vam jo dal, za dobro vaše 

duše in da ljubite drug do drugega, je to močno sredstvo s katerim boste omilili moč 

Satana. Toda duše, ki Mi po Mojem Sinu, Jezusu Kristusu predajo dar svoje 

svobodne volje, predajo najmočnejši dar od vseh. Po teh dušah bom porazil 

hudobca in bodo sredstvo s katerim bom lahko rešil duše, ki so se popolnoma 

ločile od Mene. 

Obljubljam, da bom rešil duše celo najbolj brezupnih primerov, zaradi ţrtve tistih, ki 

so Mi predali dar svoje svobodne volje po Mojem Sinu, Jezusu Kristusu. 

Vaš Večni Oče 

Bog Najvišji 

 

To bo najveličastnejši dan, odkar je Bog ustvaril Adama in Evo 

Petek, 13. junij 2014, ob 22:20 

Moja draga ljubljena hčerka, Moj Prihod je zelo blizu, zaradi tega pa je 
pomembno, da se vsaka oseba na svetu pripravi, kot če bi bila v vsakem 
trenutku vzeta iz tega sveta. Ne prezrite Mojega Klica, kajti tisti, ki se ne bodo 
pripravili na Veliki Dan, bodo zelo trpeli. 

Na dan Mojega Drugega Prihoda, ki se bo zgodil po Opozorilu, preko katerega 
bom svetu dokazal Kdo Sem Jaz, morate biti pripravljeni. Prihajam, da vas vse 
popeljem v novi in veličastni raj. Nikogar ne ţelim izključiti.  



Vsak izmed vas je ljubljen Boţji otrok. Tisti, ki se ne zavedajo svojega izvora, bodo 
takoj spoznali Kdo Sem Jaz. To bo izhajalo iz globoko ukoreninjenega človeškega 
instinkta, prav tako, kot otrok, ki je ločen od svojih staršev prepozna svoje meso in 
kri, čeprav bi trajalo celo ţivljenje, da bi se ponovno zdruţili med seboj. Občutilo se 
bo čisto naravno in za tiste, ki imajo toplo srce bo poslednji trenutek izpolnjen z 
poţivljajočo ljubeznijo. Ničesar se ne bojte. 

Tisti, ki se boste odločili verovati v laţne bogove in ki ne boste priznali Troedinega 
Boga, Me ne boste takoj sprejeli, kajti vedno ste Me zavračali. Kljub temu vas bom 
pritegnil k Sebi in objel. Boţja Moč bo prišla nad vas po daru Svetega Duha in le 
steţka mi boste obrnili hrbet. Zato pravim vsem, ki Me boste videli, tudi tisti, ki ste Me 
v tem ţivljenju zavračali: večina od vas bo v tistem trenutku spoznala Resnico. 
Dovolili mi boste, da vas pritegnem v Svoje Sveto Naročje. 

Vse vas bom v trenutku, kot bi trenili z očesom dvignil v Moje Novo Kraljestvo. 
In potem bo nastopil začetek konca. Tiste duše, ki so malikovale zver in ki so 
Satanu predali svoje telo, duha in dušo in ki so postali njegovi voljni 
sluţabniki, se ne bodo mogli nikamor obrniti, nikjer skriti in ostali bodo brez 
vsake pomoči, kajti Satan jih bo zapustil. Satan bo takrat pahnjen v brezno in 
njegova moč bo popolnoma izginila. Tem dušam pravim: celo na tej stopnji 
vam bom izkazal Usmiljenje. Pokličite Me in izgovorite:  

»Jezus, pomagaj mi. Jezus, odpusti mi vse moje grehe.«  

in tudi vas bom dvignil v Moj Novi Raj. 
 

Rešil bom vsako dušo, ki Me bo poklicala, tik preden se zapre nebo in se gore zrušijo 
vase ter morje preplavi zemljo. Nato bo izginilo Nebo in z njim stara Zemlja. Prišel bo 
Moj Novi Raj, Novo Nebo in Nova Zemlja, prav tako, kot je bilo ustvarjeno za Adama 
in Evo in vsi se bodo veselili. To bo najveličastnejši Dan odkar je Bog ustvaril Adama 
in Evo. Nikoli ne izgubite upanja in zapomnite si te Moje Besede namenjene vam. 

Moje Usmiljenje je tako veliko, da bodo celo tisti, ki so prodali svoje duše 
hudiču rešeni, če si bodo to le ţeleli, tako da Me bodo poklicali na Poslednji 
Dan. Tudi oni lahko ţivijo Večno Ţivljenje velike slave z vsemi Boţjimi otroci. Ta Novi 
Raj je vaša zakonita dediščina. Ne zapravite ga zaradi Satanovih laţnih in praznih 
obljub.  

Vse vas ljubim. Mojo Ljubezen imejte vedno zapečateno v svojem srcu in vas bom 
vedno varoval pred zlom. 

Vaš Jezus 
 

 

Nikoli ne smete častiti nobenega drugega boga razen Troedinega 
Boga 

Sobota, 14. junij 2014 ob 12:40 

Moja draga ljubljena hči, samo en Bog obstaja – Bog Oče, Bog Sin in Bog Sveti Duh 
– tri različne osebe v Eni. Ne obstajajo tri ločene osebe, kajti Mi smo Eno – Bog Oče, 
Stvarnik vsega, Bog Sin, ki je prišel in ţivel med vami in Bog Sveti Duh, dan 
človeštvu kot Dar, po katerem Resnica napolnjuje vaša srca z vednostjo, novim 
ţivljenjem in Močjo Moje Ljubezni. 



Ko pridete k Meni, pridete k Mojemu Očetu. Ko vas Sveti Duh pokliče, le-Ta pride od 
Očeta. Vse prihaja od Boga. Nikoli ne smete častiti nobenega drugega boga, 
razen Troedinega Boga. Toda, zapomnite si to. Če ţelite spoznati Očeta, morate 
priznati Boga Sina, kajti brez Mene, Jezusa Kristusa, ne morete spoznati Očeta. 

Bog ljubi vse svoje otroke, toda Njegovi otroci ga ne ljubijo tako kot bi morali. To je 
sprejemljivo, kajti po Meni boste postali del Mojega Novega Kraljestva na Zemlji. So 
tudi taki, ki sledijo hudobcu in ki mu zavestno predajo svojo svobodno voljo. Zaradi 
tega nimajo več nadzora nad svojimi dejanji, kajti hudobni duhovi v njih jih 
uporabljajo z namenom, da bi pridobili druge ranljive duše. Te duše ne častijo Boga, 
ampak Satana. Rotim vas, pomagajte Mi rešiti te uboge nesrečne duše, kajti 
same ne morejo več rešiti svojih lastnih duš preko svoje proste izbire. Ţelim, 
da po svojih molitvah rotite za osvoboditev duš v ujetništvu, tako da se bodo 
vrnile nazaj k Meni. 

Kriţarska molitev (157) Za duše v ujetništvu: 

O dragi Jezus, osvobodi tiste duše, ki so suţnje laţnih bogov in satana. Po 
naših molitvah nam pomagaj, da jim prinesemo olajšanje pred bolečino 
posedenosti. Odpri vrata njihove ječe in pokaţi jim pot v Boţje Kraljestvo 
preden jih satan vzame za talce v brezno Pekla. Jezus, rotimo Te, prekrij te 
duše z Močjo Svetega Duha, da bodo poiskale Resnico. Pomagaj jim zbrati 
pogum, da obrnejo hrbet hudičevim zankam in hudobiji. Amen. 

Problem s katerim se srečujejo duše, ki častijo laţne bogove, je v tem, da se odpirajo 
hudobnemu duhu, ki potrebuje le delček njihove svobodne volje, da jih posede. Laţni 
bogovi vodijo duše v grozno nevarnost. Največja nevarnost s katero se 
soočajo je ta, da verjamejo, da so te prakse normalne, zdrave za njihovega 
duha in preko katerih bodo našle mir in spokojnost v svojih ţivljenjih. Vse kar 
pa bodo našle je bolečina in ţalost. 

Opozarjam vas, da je nevarno slediti okultnim in novodobnim praksam, kajti te 
ne prihajajo od Mene. Samo če boste sledili Meni, Jezusu Kristusu, boste lahko 
prejeli Večno Ţivljenje. Nasprotje ţivljenja je smrt. Telesna smrt ne pomeni konca 
vašega obstoja. Vaš obstoj bo trajal vso večnost. Večno Ţivljenje prihaja le po Meni. 
Večna smrt prihaja od Satana. 

Vaš Jezus 

 

 

Jaz bom uničil templje teh sekt in jih zaustavil v njihovih nizkotnih 
dejanjih zoper Boţje otroke 

Nedelja, 15. junij 2014, ob 09:30 

Moja draga ljubljena hči, večina ljudi se ne zaveda kako zelo me ljudje ignorirajo 
zavračajo in sovraţijo. 

Obstajajo skupine in sekte, ki se posvečajo čaščenju Satana in ki izvršujejo strašna 
grozodejstva pod vodstvom njega, ki Me sovraţi. Ubogi grešniki, ki so vpleteni v te 
sekte so prodali svoje duše hudiču in ljudje pa na njih gledajo kot na vir 
zabave, toda poslušajte Me zdaj. Oni imajo enega samega gospodarja, in ta 
gospodar ima nad njimi veliko moč, ker so mu dali dar svoje svobodne volje.  



Satan prezira človeški rod, zato uporablja te duše, čeprav se one tega dejstva v 
resnici ne zavedajo. Njihovo sovraštvo do Mene je prav tako močno kot do tistih, ki 
sluţijo Meni, Jezusu Kristusu. 

Poslednja bitka za duše bo potekala v vsakem delu sveta. Te skupine se bodo 
zelo trdo borile, da bi ljudi odpeljale proč od Mene in od končnega Odrešenja, 
ki ga prinašam Boţjim otrokom. Jaz ljubim vse ljudi – tudi tiste, ki so predali 
svoje ţivljenje in svojo pravico do Večnega Odrešenja praznim obljubam kralja 
laţi – zaradi tega je Moja dolţnost iti preko vseh ovir, da jih doseţem, tako da 
jih lahko rešim. 

Jaz bom uničil templje teh sekt in jih zaustavil v njihovih nizkotnih dejanjih zoper 
Boţje otroke. Tistim, ki bodo rešeni iz te ječe sovraštva, obljubljam, da Me bodo našli 
čakajočega. Za prav vsako dušo, ki bo iz teh skupin prišla k Meni v iskanju miru 
– jih bom spreobrnil desetkrat toliko. Premagal bom hudiča in Boţje otroke, ne 
glede na to kaj so storili, privedel nazaj iz roba Pekla. 

Ne bojte se moči hudobnega duha, Če Mi popolnoma zaupate. Moja Moč, Moč Boga, 
ki je Začetek in Konec, ne bo nikoli uničena. Toda če bo kdorkoli poskušal uničiti 
Boţjo Moč, v zavedanju posledic, in ki bo zavračal vsa Moja prizadevanja, da bi rešil 
njegovo dušo – bo večno trpel. 

Vaš Jezus 

 

 

Jaz Sem Neţen, Ljubeč in Potrpeţljiv 

Nedelja, 15. junij 2014, ob 14:25: 

Moja draga ljubljena hči, Moj načrt, da odrešim človeštvo in razkrijem Svoje 
Novo Kraljestvo, uspeva, kot je bilo napovedano. Svetu bom prinesel veliki Dar, 
tisti pa, ki se vam to zdi to neznosno in zastrašujoče, vedite tole. 

Jaz Sem Neţen, Ljubeč in Potrpeţljiv, vse pa se bo zgodilo po Sveti Volji Mojega 
Očeta, Ki ne ţeli prinesti bolečine in trpljenje nobenemu Svojemu otroku, ne glede na 
to, kako počrnele so njihove duše. Če bi bilo tako, bi On uničil svet ter v Novi Raj vzel 
samo izvoljene. In tako je Moj Oče čakal in čakal, dokler svetovno prebivalstvo ni 
naraslo do največjega števila. Zdaj je začel s poslednjim delom Svojega Načrta 
za rešitev človeštva, tako da bo lahko naenkrat rešena mnoţica ljudi. 

Tega Načrta se ne smete bati ali mu nasprotovati, saj je končna nagrada 
takšna, ki vam bo vsem prinesla največjo slavo. Ne smete se mu upirati; ne 
smete ga zasmehovati ali ga zavreči, ker boste to odločitev obţalovali za vso 
večnost. Naj niti en sam človek ne ovira Boţje Volje. Z namenom da reši mnoţice, 
Moj Oče ne bo okleval, da kaznuje tiste, ki Mu stojijo na Poti, da bi rešil na 
milijarde duš. Vsaka duša Mu je dragocena in posredoval bo na vse načine, da bi 
spametoval duše, a kljub temu bo uničil tiste, ki Mu ţelijo preprečiti, da reši na 
milijone duš. Vedite, da bodo te duše trpele zaradi tega in da boste spoznali te 
duše po njihovih dejanjih in po tem kako bodo kaznovane. Njihova kazen se bo 
na Zemlji zdaj začela, v upanju, da bodo spoznale Resnico. Če pa ne bodo, jih bo 
Moj Oče odstranil. 

Boţja Moč je na Zemlji očitna v tem času. Videli boste, kako se bodo te skupine 
pojavile v bitki za duše.  



Te skupine vključujejo tiste, ki Mi resnično sluţijo; tiste, ki Me ne poznajo, in tiste, ki 
Me, ampak so se odločili sluţiti drugemu gospodarju, ki ne prihaja od Mene. Edini 
zmagovalci bodo tisti, ki jim bodo po Boţjem Usmiljenju dani Ključi do Boţjega 
Kraljestva. 

Vaš Jezus 

 

 

Vrata so se odprla, da bi pogani lahko oskrunili mojo Cerkev 
 
Ponedeljek, 16. junij  2014 ob 17:27 
 

Moja draga ljubljena hči, tisti izmed vas, ki ne ţelite, da bi Jaz zdaj govoril z vami, 
vedite tole. Vaša svobodna volja pomeni, da lahko svobodno sprejmete ali ne 
sprejmete tega, kar vam zdaj govorim in kar ţelim doseči. Ali verjamete, ali ne - to je 
vaša izbira. Ne glede na to kako se boste odločili, Jaz vas zaradi tega ne bom sodil. 
Toda nikoli ne smete soditi druge v Mojem Imenu. S tem mislim: soditi tiste, ki Me 
zavračajo, kot tudi tiste, ki sprejemajo to Moje Posredovanje. Nihče izmed vas nima 
pravice obsoditi drugo osebo, da je zlobna ali kriva greha. Tisti izmed vas, ki 
ostro obsojate tiste ljudi za katere ste prepričani, da se motijo in da so zagrešili greh 
ali herezijo - nimate pravice to početi. Ostati morate tiho in moliti za tiste, za 
katere mislite, da so krivi. Samo Jaz, Jezus Kristus imam Oblast, da sodim 
človeštvo. 

Kadar poniţujete drugo osebo v Mojem Svetem Imenu, ste zagrešili greh, ki vas 
ga bom obtoţil. Kadar škodujete drugim s svojim jezikom, vas bom utišal. Kadar 
prizadenete dober glas druge osebe, bodo drugi postavljali vaš dober glas pod 
vprašaj. Hinavščina se Mi gnusi in kadar izrekate klevete v Mojem Imenu, grdo 
sramotite, ne samo sebe, ampak tudi Moje Sveto Ime. 

Vsakdo, kdor sramoti drugo osebo v Mojem Svetem Imenu in razglaša, da dela to v 
Boţjem Imenu, vara sam sebe. Tisti, ki druge kaznujejo in pravijo, da samo izvršujejo 
svoje ukaze zaradi posvetitve in vdanosti Bogu, ne pripadajo Meni. Sramujte se , kajti 
ne poznate Me. In medtem ko se borite med seboj – Kristjan proti Kristjanu – 
pogani napadajo Mojo Cerkev. Sovraţnik postopa zelo pametno. Njegov zvit načrt 
je vnesti razdor znotraj Moje Cerkve in medtem, ko slabi zvestoba Meni, se odpirajo 
vrata, ki dopuščajo poganstvu oskruniti Moje Cerkve in Sveto Evharistijo. 

Sramujte se tisti, ki poznate Resnico – vam dano Mojo Besedo v Najsvetejših 
Zapisih. Vsaka ţrtev je bila za vas doprinesena: preroki, ki so vam bili poslani, 
so bili onečaščeni, obsojeni in ubiti; vizionarji, vidci in svetniki – vsi čaščeni 
šele po njihovi smrti, bičani pa, ko so oznanjali Mojo Besedo in končno Moja 
Lastna Ţrtev- ko ste Me kriţali. In kaj delate sedaj? Dopuščate tistim, ki častijo 
laţne bogove, da se jim klanjajo na Mojih Oltarjih, ki so namenjeni čaščenju 
Mene. Ali bi vam ti pogani dopustili, da to delate v njihovih lastnih templjih? 

Zgodovina se ponavlja. Poganstvo je zavzelo Cerkev Mojega Očeta in se izločilo iz 
Nje. Kadar onečastite Mojo Cerkev in Moje Telo, niste več pripravljeni sluţiti 
Meni in Jaz bom zavrgel vsakega Mojega posvečenega sluţabnika, ki me vara na ta 
način. Vaši grehi so bolj črni kot grehi tistih, katerim sluţite v Mojem Imenu, ker 
boste s seboj nosili duše, ki ste Mi jih odvzeli.  

 



Čas je, da izberete. Ali boste rajši sprejeli Mene, Jezusa Kristusa ki Sem kot Sem in 
ne kot bi radi videli, da Sem, ali pa Me boste zanikali. Vmes ni ničesar. 

Vaš Jezus 

 

 

Svet je sestradan po Resnici Moje Besede 
 
Torek, 17. junij 2014 ob 22:23 
 

Moja ljubljena hči, Moja Preostala Vojska se je zbrala v velikem številu in je 
razširjena po vsem Svetu. Moji Me poznajo in z Močjo Svetega Duha, sem se 
dal prepoznati v moči Mojih Besed, ki jih zajemajo ta Sveta sporočila. 

Moja Beseda bo tiste, ki so ţe blagoslovljeni s Svetom Duhom hitro pritegnila k 
Meni. Za te osebe ni nobenega dvoma. Sveti Duh bo tiste, bolj nasprotujoče, ki niso 
prepričani , da sem to v resnici Jaz, Jezus Kristus, ki jih vabi, da odgovore Mojemu 
klicu, pritegnil, da bodo previdno prišli k Meni. Končno Me bodo popolnoma objeli. 
Potem so taki, ki verujejo v Mene, vendar ne sprejemajo, da jih kličem. Tudi oni bodo 
sčasoma odgovorili na Moj klic. Toda kakšen je Moj klic? Ali naj Me dokazuje? Ne, 
kajti to ni potrebno. Moj klic naj bi vas zbral, da bi vas pripravil, da bi Me vsi 
Kristjani podprli v Moji teţnji rešiti človeštvo. Veliko lahko storim po Svojih 
učencih. 

Moja Misija je reševanje duš in pri tem se posluţujem svobodne volje ljudi. 
Boţja Volja je dati ţivljenje in privesti vse ljudi pod Njegovo varstvo. Po Boţji Volji so 
lahko rešene vse duše, vendar vodi pot do Večnega Odrešenja po svobodni volji, ki 
je bila dana ljudem od Boga. Po vaši svobodni volji si bo vsak sam izbral svojo 
bodočnost. Ne boste prisiljeni sprejeti Boţjega Usmiljenja, ampak boste zaprošeni, 
da Mi sledite. Nikoli vam ne bom ukazal, da to storite, kajti vaša pravica je – pravica 
vaše svobodne volje – , da se sami odločite kaj hočete storiti. 

Nekateri ljudje se bodo modro odločili, ker vedo, kaj ponujam, pot Resnice – pot v 
Večno Ţivljenje. Nekateri ljudje se bodo odločili nespametno in sledili napačni poti. 
To bodo storili, ker jim ni uspelo razumeti Resnice, Boţje Besede. Dopustili bodo, da 
jih skušnjava velike materialne privlačnosti, naslade in zabave oddalji od Mene. Ne 
verjamejo v posmrtno ţivljenje in ne občutijo kesanja svojih grehov s katerimi 
zadovoljujejo svoje lastne egoistične ţelje. Toda, če jim je pokazana Resnica in so 
opogumljeni od drugih, da prisluhnejo Boţji Besedi in Mojim obljubam za bodočnost, 
se lahko spremenijo. Po Daru Spreobrnjenja, bodo lahko prebivali v Mojem 
Kraljestvu. 

Moj klic je torej, opogumiti vse duše, da iščejo Resnico. Po njihovi svobodni volji 
– in po njihovi lastni izbiri – bodo dopustile Meni, njihovemu Ljubljenemu Jezusu, da 
jih reši. Vse Kristjane sedaj pozivam, da vzamete vašo bojno opremo in 
korakate naprej in Mi pomagajte zbrati te duše, ki so razkropljene in izgubljene. 
Z vašo pomočjo lahko opogumim vse duše vsake vere, rase in barve, da 
pridejo k Meni. Kadar jih boste dosegli, vas bom prekril z velikimi darovi 
Svetega Duha, da boste uspeli in Mi boste lahko privedli izgubljene duše, po 
katerih hrepenim vsako sekundo. 

Boţja Volja je rešitev vsakogar. Toda le po svobodni volji človeka, ki izbira, da bi 
dospel v Moje Naročje, po njegovi lastni svobodni odločitvi bo izpolnjena Boţja Volja 



tako, kot naj bi bila. Pojdite vsi in učite Resnico Boţjih Evangelijev. Svet je 
sestradan po Resnici Moje Besede. Moja Beseda se ne bo več poučevala na način 
kot naj bi se . Človeku mora biti dana Resnica – za to sem daroval Svoje Ţivljenje. 
Brez dostopa do Resnice - do Moje Svete Besede- ne boste mogli izbrati prave poti 
do Večnega Odrešenja. 

Zaradi tega prihajam sedaj, da vam prinesem Resnico. Da se boste spametovali 
in boste pripravljeni v pričakovanju Velikega Dne brez strahu, tesnobe ali 
zaskrbljenosti v vašem srcu. Če Me sprejmete in Mi popolnoma zaupate, boste v 
miru. 

Vaš Jezus 
 

 

 

Mati Odrešenja:  Za vsak korak, ki ga napravite, da pridete bliţje 

mojemu dragocenemu Sinu, boste napravili dva koraka nazaj 

Sreda, 18. junij 2014 ob 14:15 

Moji otroci, sledite mi, Materi Odrešenja in primite mojo roko, ko vas vodim po 

poti Resnice do Mojega Sina. Z mojim posredovanjem boste mnogi od vas našli 

pogum, za hojo po tej trnovi in kamniti poti do Večnega Odrešenja. 

Dragi otroci, da bi resnično spoznali Mojega Sina je potrebna velika vztrajnost. 

Odpreti morate svojega duha, svoje srce in svojo dušo, brez sledu suma ali 

napuha, preden boste sposobni videti. Ko se vam razodene Resnica v vaših srcih, 

seje morate drţati, ker je sredstvo po katerem boste osvobojeni. 

Za vsak korak, ki ga napravite, da pridete bliţje Mojemu Dragocenemu Sinu, 

boste napravili dva koraka nazaj zaradi načina s katerim  vas bo hudobec 

zasmehoval. Nikoli ne bo nehal poskušati, da vas odvleče od Kristusa, ker vas s to 

svojo zlobno misijo hoče odvleči v nasprotno smer. Zato morate, kadar padete 

vzdolţ vašega potovanja, ponovno vstati in pričeti znova. Vsakič, ko naredite 

korak nazaj vedite, da Satan dela vse ravno obratno – nasprotno vsemu temu, kar 

Moj Sin zapušča z dediščino človeški rasi. Zato boste potrebovali veliko potrpljenja, 

toda ko boste enkrat premagali vsako oviro, boste hitreje hodili po poti k 

Mojemu Sinu. Vsaka ovira, ki jo premagate, vas bo okrepila v vaši veri. In ko bo 

vaša vera postala močna, vam nič več ne bo stalo na poti, da postanete resnični 

učenci Jezusa Kristusa. 

Pojdite v miru, dragi otroci in pustite Meni, materi Odrešenja, da vam pomagam, 

da postanete močnejši  v vaši ljubezni do Jezusa Kristusa, ker brez Njega ne 

boste nikoli našli miru in tolaţbe, ki ju iščete v tem ali bodočem ţivljenju. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 



Mati Odrešenja: Ti Čudeţi se bodo zgodili v obdobju treh let 

 

Četrtek, 19. junij 2014, ob 13:48 

 

Moj otrok, Čudeţi ki jih je zaukazal moj Večni Oče bodo kmalu vidni na vseh 
delih zemlje. Ti Čudeţi bodo kljubovali vsem človeškim sklepom, 
znanstvenemu vedenju in izkušnjam. Zemlja, sonce in luna bodo uprizorile zelo 
nenavadno predstavo in mnogo jih bo vedelo, da je bilo to moţno narediti samo z 
Boţjo Roko. Ti čudeţi se bodo zgodili v obdobju treh let in zgodili se bodo z 
razlogom. So za pomoč pri vţigu vere človeštvu, tako da bodo spoznali, da je 
vse nadzorovano z Boţjo Roko. 

Ko človek zagreši zlobna dejanja in namere, jih Bog lahko prestreţe. Bitko med 
hudobcem in Bogom je ljudem teţko razumeti. Ko se zgodijo krivice, so te dovoljene 
zaradi različnih razlogov, vsekakor pa je glavni razlog potreba po očiščenju. To se 
morda zdi nepošteno, vendar dokler človek ne dobi Dar Znanja, ki prihaja od Svetega 
Duha, tega ne more razumeti. Šele, ko so duše očiščene, se bodo začele zavedati 
kako Bog deluje, da lahko pripelje svoje otroke v stanje, kjer ga lahko prepoznajo. 

Čudeţi o katerih govorim bodo vsebovali velika Boţja Dejanja, katera bodo 
vključevala tragedije, ki bodo preprečene in bo to iz vidika znanosti izgledalo 
kot nekaj nemogočega. Vključevali bodo tudi velika znamenja na nebu; 
premikanje Zemlje in barve povezane z naravo. 

Moja lastna udeleţba pri teh Čudeţih bo vidna preko znamenj, ki jih bom 
pustila na mojih krajih prikazovanj po svetu. Ne bojte se teh Čudeţev, saj so Dar 
od Boga. Bodite hvaleţni za Njegovo Usmiljenje; kajti nobena naloga ni prevelika, da 
je On nebi mogel sprejeti, da zagotovi, da se človeški rod prebudil tako, da ga 
sprejme. To je Boţja Volja, saj On ljubi vsakega od vas. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

Mati Odrešenja: Da bi resnično sluţili Mojemu Sinu, Ga morate 
najprej ljubiti. Da bi ljubili mojega Sina, Ga morate najprej poznati. 

 
Sobota, 21. junij 2014, ob 15:40 
 

Moj dragi otrok, moje lastno ţivljenje sem ţivela po mojem Sinu, Jezusu 
Kristusu. Moja duša je bila ustvarjena v Nebesih po mojem Očetu Najvišjemu. 
In moje rojstvo je bilo izreden Dar človeštvu. Poslana sem bila od Boga z enim 
samim namenom, roditi v svet najbolj zaţelenega Mesija. Rojstvo Mojega Sina 
je bilo Čudeţno in od trenutka, ko je naredil prvi Dih je bila moja edina ţelja 
sluţiti vsaki njegovi potrebi. 

Oboţevala sem svojega Sina in Ga spoznavala z velikim spoštovanjem. Njegovo 
lepo Boţje vedenje je bilo prepoznavno ţe v prvih treh mesecih po Njegovem 
rojstvu. Njegov nasmeh je bil blesteč tudi , ko je bil še čisto mlad; Njegove 
prodorne modre Oči so imele izredno globino in zrelost.  



Vedela sem, da sem bila zato tam, da mu streţem na vsak način, toda On mi je 
izkazoval veliko ljubezen ţe v zgodnji mladosti.  

Ta ljubezen ni bila le kot ljubezen, ki naj bi jo imel otrok do svoje matere – bila je 
mnogo večja od tega. Tolaţil me je; ljubkoval moj obraz vedno, kadar so me 
zaskrbele nevarnosti s katerimi sva se morala jaz in moj soprog, Sveti Joţef soočiti. 

Po begu v Egipt sem se teţko odpočila in pazila sem na vsako moţno groţnjo ali 
nevarnost , kar je pomenilo, da sem spala le nekaj ur ponoči. Celo preden se je dal 
moj Sin prepoznati, sem se zavedala nevarnosti s katerimi se bo moral soočiti v 
bodočnosti. Njegove roke so se vedno stegovale k ljudem v ljubezni in prijateljstvu. 
Kot deček je pritegnil mnoge, čeprav niso vedeli Kdo je bil. Bil je deleţen 
nepremišljene kritike prijateljev in ljudi, ki jih je poznal. Bil je nerazumljen in 
zasramovan in jaz sem bila od mnogih zaničevana. Boţja Prisotnost je pritegnila tako 
dobre kot tiste s temnimi dušami v našo malo druţino od dneva , ko je bil rojen. 
Ljubila sem ga zaradi tega Kar je Bil, toda ljubila sem ga tudi kot Mati in ta ljubezen 
traja še danes. 

Bila sem nekako preveč zaščitniška in ko sem Ga izgubila na poti iz Jeruzalema, sem 
bila prestrašena. Občutek izgube je prevzel vsak delček mene in nisem mogla 
počivati dokler Ga nisem našla. Tistega dne, ko sem Ga našla kako govori in pridiga 
starešinam v templju, sem spoznala, da Mu moram od tega trenutka dalje sluţiti in 
biti ubogljiva vsaki Njegovi Ţelji. 

Da bi resnično sluţili mojemu Sinu, Ga morate najprej ljubiti. Da bi ljubili mojega 
Sina, Ga morate najprej poznati. Poznati mojega Sina pa pomeni premišljevati 
Njegovo Besedo in razumeti, kaj je povedal Svojim učencem v Njegovem času 
na Zemlji. Samo po Njegovi Besedi boste lahko spoznali Jezusa Kristusa. Če 
sprejmete Njegovo Sveto Besedo, mu lahko sluţite. Ne morete Mu sluţiti, če ne 
spoštujete Njegove Besede in ne delate vsega, kar vas je učil. Poslušnost Boţji 
Besedi je bistvena, če ţelite ţiveti kot pravi Kristjani. Kadar pridigate Njegovo 
Besedo, morate učiti tisto, kar je pridigal moj Sin – ljubiti druge; delati drugim to, kar 
pričakujete, da se dela to vam; častiti Boga po Svetih Zakramentih, kot vas je On učil. 

Nikoli ne smete izrekati Bogu vaše ţelje, da bi spremenili Njegovo Besedo, kajti 
nimate te pravice. Podrejenost mojemu Sinu lahko doseţete le, če ostanete 
ubogljivi Njegovim Naukom. Pojdite v miru ljubezni in sluţite Gospodu. 

Vaša ljubljena Mati 
Mati Odrešenja 
 

 

Primerjajte Me z materjo, ki se je morala ločiti od otroka ob rojstvu 

 

Ponedeljek, 23. junij 2014 ob 01:45 
 

Moja ljubljena hči tebi in vsem Svojim ljubljenim privrţencem prinašam danes velike 
Blagoslove. Moje Srce prekipeva od ljubezni do vas vseh. Zavedam se, da je vaše 
popotovanje v sluţenju Meni včasih zelo teţko.  

Nobena preizkušnja s katero se soočate ni nepremagljiva. Zato, kadar se boste čutili 
nemočni ali prestrašeni, ne smete odnehati in če zaupate Vame, se vam bo vse 
zdelo laţje. 



Primerjajte Me z materjo, ki se je morala ločiti od otroka ob rojstvu in, ki nikoli več ne 
more tekom svojega ţivljenja zopet videti tega otroka. Mati nikoli ne bo pozabila tega 
otroka in preţivi vsak dan v prestajanju muk za svoje meso in kri v upanju, da se bo 
ob priliki lahko zdruţila s svojim otročkom. Vsak dan ga ima v mislih; moli za njegov 
ali njen blagor in občuti stalno bolečino v svojem srcu zaradi svoje izgube. Nič je ne 
bo moglo nikoli zadovoljiti, dokler ne objame tega otroka s svojimi rokami. Ima veliko 
potrpljenja, veliko upanja in globoko hrepenenje, da bi si pogledala iz oči v oči s tem 
otrokom, ki je bil zaplojen v njenem telesu in ne meni se za leta, ki leţijo vmes. Vse 
kar je pomembno zanjo je , da spet postaneta eno – prepletena en z drugim. 

Jaz sem podoben vsakemu staršu, ki je pretrpel tako muko. Zame pomeni 
čakanje ţalost. Toda bolečina izgube, ko dolgo izgubljeni otrok odklanja, da se 
vrne k staršu, je največja od vsega. Bolečina, ki jo občutim, kadar Sem 
zavrnjen od Boţjih otrok, je zame neprestano mučenje. Vse bom storil, da 
pritegnem te duše na Svoje prsi. Uporabil bom druge duše - njihove brate in sestre, ki 
me hočejo tolaţiti –v Moji teţnji, da prebudim njihove speče duše. Potrebujem Svoje 
ljubljene privrţence, brate in sestre teh izgubljenih Boţjih otrok razkropljenih 
po svetu, ,da zdruţim Svojo druţino. 

Zdruţiti se moramo proti duhu teme, ki skoraj onemogoča tem dušam, da bi 
razbrale Resnico njihovega rojstva. Ljudem moramo povedati o njihovi rodni 
pravici; njihovi dediščini in njihovem Večnem Odrešenj. Kajti čas, ko bo razkrita 
Resnica, je blizu. Z vašo pomočjo Moji učenci, se bodo vrnili k Meni, vrnili v 
Mojo druţino, kjer bomo končno vsi zdruţeni kot eno. Pot kakršna naj bi bila. 

Ljubim vas z globoko neţnostjo in se veselim, kadar z ljubeznijo v srcu odgovarjate 
Mojemu klicu. 

Vaš Jezus 

 

 

Ne prekinjajte stikov s tistimi, ki vas sovraţijo zaradi Mene 

 

Sreda, 25. junij  2014 ob 23:37 
 

Moja ljubljena hči, ni potrebno, da ljudje ustavijo svoje vsakodnevno delovanje, 
ko obljubljajo zvestobo Meni. Jaz nisem Bog, ki ukazuje, da padete pred Moje 
Noge, z zanemarjanjem vaših dnevnih dolţnosti. Jaz ne urejujem ; ne stojim 
veličastno, oholega vedenja, da vladam človeškemu rodu, tudi ne narekujem vsak 
vaš gib ali vas poskušam dušiti s podloţnostjo Meni. To nisem Jaz kot Sem, ker Sem 
prišel kot poniţni sluţabnik, da osvobodim človeka od suţenjstva Satana. 

Prišel sem vas rešit in ponovno prihajam da dokončam Moj Načrt Odrešenja. Jaz 
sem tukaj, da vam sluţim. Prišel Sem, da vas pritegnem k Sebi in medtem, ko 
uţivam v času, ki Mi ga posvečate, je Moj namen, da to storim na način, ki vam ne 
povzroča pretirane tesnobe. Dokler sprejemam čas, ki Mi ga posvečate, morate 
ţiveti vaša ţivljenja, da bi nahranili in oblačili sebe in svoje druţine. Vse, kar 
hočem od vas je , da ţivite vaša ţivljenja na način potreben, da bi sluţili Meni. 
In ko se vaš odnos z Menoj poglablja, boste občutili močno ţeljo, da se 
pogovarjate z menoj v vaših mislih in besedah. 



Prosim vas, da se do drugih vedete s spoštovanjem, ki ga izkazujete Meni. Ne 
dokazujte in ne jezite s na druge zaradi Mene. Vendar ne odobravajte dejanj in 
besed tistih, ki Me ţalijo - samo molite zanje. Ko vaša ljubezen do Mene raste, 
bo vaš odnos z Menoj postal bolj pristen. Ko se bo to zgodilo, boste pritegnili 
nase jezo tistih, katerih vera je šibka. Pričakujte, da se bo to zgodilo in ne 
vznemirjajte in ne ţalostite se, ker kadar ste zdruţeni z menoj, vas bodo zaradi tega 
sovraţili. Bodite potrpeţljivi s temi ljudmi. Bodite ljubeznivi. Bodite vljudni. Ne 
mučite se z razpravljanjem, ker karkoli boste rekli, ne bo spremenilo stvari. 
Namesto tega jim pokaţite pomen Krščanstva tako, da odgovarjate na 
sovraštvo z ljubeznijo. 

Ne prekinjajte stikov s tistimi, ki vas sovraţijo zaradi Mene. Namesto tega vas 
prosim, da molite za njih. Obdrţati morate ravnoteţje v svojem ţivljenju, kadar ste v 
edinosti z Menoj. Medtem, ko si ţelim vaše druţbe, prav tako ţelim, da ljubite tiste, ki 
Me potrebujejo pa Me ne morejo videti; ki nimajo srca, da bi Me sprejeli ali tiste, ki 
nimajo pojma o tem, kaj pomeni Večno Ţivljenje. Vaša dolţnost do Mene in Moja 
Ţelja je, da pametno izkoristite svoj čas in ljubite te duše. Z vašimi besedami, 
dejanji in molitvami boste mogli in boste privedli te duše k Meni. 

Vaš Jezus 

 

 

Nobeden od vas ni sposoben dojeti Boţjih Zakonov 
 
Četrtek, 26. junij 2014 ob 14:00 
 
Moja predraga hči, nikdar ne smeš verjeti, da bo z lahkoto sprejeta Moja Beseda, ki 
je dana svetu po teh sporočilih. Tisti, ki je ne sprejemajo, se bodo od časa do časa 
borili s tem, da bi ţiveli ta Sporočila in vse kar od njih pričakujem. Namesto, da ţivijo 
Sporočila in uredijo svoje ţivljenje skladno z njimi, bodo preiskovali in preiskovali 
vsako Besedo, ki prihaja iz Mojih Svetih Ust. Če bi se namesto tega drţali Mojih 
Naukov, ki se nikoli niso spremenili, bi Mi bolje sluţili. 

Nobeden od vas ni sposoben dojeti Boţje Zakone, ki prihajajo od Mojega Ljubljenega 
Očeta. Kadar poskušate preiskovati Skrivnosti Boţanstva Svete Trojice, vam ne 
bo uspelo, ker ni vse za vaše poznavanje. Vsak od vas ki veruje, da razumete 
dogodke, ki vodijo do in po Mojem Drugem Prihodu morate vedeti tole. Jaz 
razkrivam določene dogodke samo, da bi vam pomagal, da pripravite vaše 
duše. Moja Razkritja vam niso dana, da povzročila senzacijo, prepire ali 
sovraštvo med vami, ker ne bi nikoli povzročil tako zmedo. Zmeda izhaja iz 
pomankanja zaupanja Vame in goreče človeške radovednosti, kar je razumljivo. 
Enostavno morate ostati zvesti Moji Sveti Besedi - to je vse, kar pričakujem. 

Ko sem hodil po Zemlji, sem ţivel enostavno ţivljenje. Na enostaven način Sem učil 
Svojo Besedo, da bi vsi lahko razumeli Moje Nauke. Pokazal sem odpor proti tistim, 
ki so izjavljali, da predstavljajo Boga in katerih dolţnost je bila, da zavarujejo 
spoštovanje Desetih Zapovedi. Vendar so ti ljudje, polni napuha nosili oblačila, 
okrašena z dragulji in hlastali za svojimi poloţaji v Boţjem Templju. Tako so bili 
zaverovani s svojimi deli razglašanja; ukazovanja; opominjanja siromakov, poniţnih 
in neukih; da so pozabili vaţno dejstvo. Njihova vloga je bila sluţenje Bogu. Da pa bi 
sluţili Bogu, bi morali sluţiti Njegovim otrokom.  



Namesto tega, so zahtevali spoštovanje; zahtevali so laskanje in ţeleli poloţaje moči 
drug od drugega v hierarhiji, ki je obstajala v Templjih. V nobeni fazi nisem 
spodbujal senzacionalizma, čeprav je Moja Beseda dana mnoţici na zelo 
enostaven način povzročila nasprotovanja. Ker le Boţja Beseda, ki je enostavna 
in odkrita lahko razţali. Za mnoge ljudi Resnica povzroča razkol, ker se ne morejo 
soočiti z Njo. Vendar i samo Resnica – Boţja Beseda – je tista ki vas mora skrbeti. 
Preiskovati Mojo Besedo, ali razpravljati o pomenu Resnice in 
senzacionalizirati Boţjo Besedo, je izguba vašega časa. Mnogo bolje je, da 
sluţite Meni v sluţenju drugim v Mojem Imenu. 

Ne bojte se Resnice; ne zavračajte Je in ne postavljajte nova tolmačenja. Resnica 
ostaja vedno ista kot je bila od nekdaj. Moja Beseda je Moja Beseda. Kar rečem, se 
bo zgodilo. Ne morete se vpletati v Boţjo Voljo. Če boste sprejeli Resnico, bo 
prinesla jasnost duha; mir vašim dušam in ţeljo, da bi bili poslušni Moji Besedi – 
kakršna je dana – v vsakem času. Ničesar Ji ne morete dodati, ker bo ostala 
nedotaknjena na veke. 

Vaš Jezus 
 

 

 

Ko se bo razdelila in padla, bo Moja Cerkev sprejela humanizem z 
velikim navdušenjem 

 

Petek, 27. junij 2014 ob 22:11 

 

Moja ljubljena hči nikoli ne boš z lahkoto prepoznala delo Satana v svetu, ker je zelo 
zvit. Redko bo odkrival svoja dejanja na način, po katerem bi ljudje prepoznali njegov 
vpliv. S svojo vladavino na Zemlji je šel tako daleč, zavajajoč svet, da ne obstaja. 

Cilj hudiča je prevarati ljudi, da začno verjeti, da je obstoj človeške rase končni 
cilj. Njegova največja zmaga je bila uvedba humanizma, posebno sekularnega 
humanizma. 

Humanizem, tako imenovana ţelja v skrbi za potrebe človeške rase z odpravo 
socialne nepravičnosti je pomanjkljiv. Tisti, ki sprejmejo humanizem v svojih 
ţivljenjih, delajo to v zameno za verovanje v Boga in razumljivo je, zakaj to 
delajo. Na ţalost so mnoge religije ustvarile odpadnike, na katerih delovanje ni 
vplival Bog. Njihovo sovraštvo do drugih in njihov smrtonosni namen je sluţiti 
Boţjemu Imenu, v resnici pa je sam Satan tisti, ki navdihuje vsako njihovo 
potezo. To počne, da bi odtegnil ljudi od Boga. Te temne duše delajo strašne 
krivice in izkoriščajo Ime Mojega Ljubljenega Očeta, da vršijo zlodela. Ta dela 
opravičujejo v imenu njihove religije in povzročajo, da mnogi ljudje zavrnejo 
vso vero v Boga. 

Sekularni humanizem, ki odobrava vse dobre stvari v imenu socialne pravice, je zelo 
privlačen za duše, ki so neţnega srca, ker je njihov namen dober. Na ţalost, ko 
sprejmejo ta nauk, govorijo da je Stvarjenje sveta slučajnost, povzročena z naravo. 
Toda to je neresnica, ker je Moj Večni Oče ustvaril Svet.  

 



Noben znanstvenik ne bo mogel nikoli pojasniti Stvarjenja Sveta, ker to spoznanje ne 
bo nikoli dano človeku. 

Zavračanje nadnaravnega in Boţanskega Obstoja Boga pomeni, da zavračate 
moralne smernice, ki izhajajo od Boga. To pomeni, da se morala, globok občutek 
kaj je in kaj ni prijetno Bogu ne bo obdrţala in to vodi v temo. Namesto tega, bo 
postal človek osredotočen le na svoje fizične potrebe in zanemaril bo svojo 
dušo. Ob smrti njegova duša, ki jo noče sprejeti kot Dar ţivljenja od Boga, ne 
bo sprejela Boţjega Usmiljenja. Mnoge od teh duš se bodo na tej stopnji 
popolnoma odvrnile od Boţjega Usmiljenja. 

Ko se bo razdelila in padla, bo Moja Cerkev sprejela humanizem z velikim 
navdušenjem. In kot posledica tega je, da bo potegnil vse te duše v pomanjkljivo 
razlago Resnice njihovega obstoja. Svet bo potem sprejel to novo obliko cerkve – 
cerkve, ki jo skrbi socialna krivičnost – nobena beseda pa ne bo izrečena o 
pomembnosti odrešenja vaše duše. 

Vaš Jezus 

 

 

Mati Odrešenja: Resnična Cerkev bo postala Preostanek 

 

Sobota, 28. junij 2014 ob 15:03 

 

Moj dragi otrok, največja prevara, ki se bo spustila na človeštvo, bo prišla od 
znotraj Cerkve Mojega Sina na Zemlji in bo naščuvana od Njegovih sovraţnikov, ki 
jo bo bodo prepojili z blodnimi mislimi. Satan bo vstopil v Cerkev mojega Sina in 
znaki bodo jasno vidni tistim, katerim je Boţji Duh čvrsto vcepljen v njihovih dušah. 

Vera svetih sluţabnikov mojega Sina bo razbita, ko se bodo mnogi čutili prisiljeni, da 
Ga zapustijo z dejanji bogokletja. Mnogi ubogi nesrečni sluţabniki bodo prisiljeni 
na novo priseči zvestobo in bodo preveč prestrašeni, da bi se odvrnili od tega, 
čeprav bodo mnogi globoko v svojih srcih vedeli, da bo to napačno. 

Mnoga nova pravila bodo vpeljana v Cerkev mojega Sina in mnogo novincev 
bo priseglo Cerkvi, vendar ne bodo verodostojni, ker nimajo Kristusovega 
Resničnega Duha v svojih srcih. Pristopili bodo v Cerkev in bodo pričevali za novo 
svetovno cerkev, ki ne bo častila Mojega Sina, Jezusa Kristusa. Ne samo, da Mu ne 
bodo sluţili, njihova naloga bo sluţiti potrebam humanizma, ki bo v svojem 
bistvu zanikal Obstoj Nadnaravnega Boţjega Dostojanstva in vsega kar On 
podpira. 

Duhovniki, ki so nekoč zaobljubili svoje ţivljenje Bogu, bodo potopljeni v ta 
velik odpad in bodo kot posledico izgubili Pravo Vero. Ne bodo podpirali pomena 
rešitve duš, ki jo je omogočila smrt mojega Sina na Kriţu. Kriţ je središče 
Krščanstva. Je edini Kriţ in prav Kriţ bo prvi vidni znak izdajstva mojega Sina. Uvedli 
bodo nove vrste kriţev, ki bodo zaničljivi za Znak Kriţa in njegovega pomena v 
človeškem srcu. 

Neverniki, ki do sedaj niso imeli nobenega zanimanja za Krščanstvo, bodo 
pritegnjeni v tako zvano novo enotno svetovno cerkev. Skupaj z drugimi verstvi, 



ki ne izvirajo iz Resnice, se bodo posmehovali in rogali Boţjim otrokom, ki bodo ostali 
zvesti Boţji Besedi. 

Resnična Cerkev bo postala Preostanek in ta Vojska se bo zdruţila širom 
sveta, da bi postali svetniki poslednjih dni, pooblaščeni od Svetega Duha, da bi 
podpirali Resnico. Bodo popljuvani, zasmehovani, obtoţeni, da so nazadnjaški, kot je 
bil Moj Sin, Jezus Kristus obtoţen krivoverstva, ko je hodil po Zemlji, oznanjujoč 
Resnico. 

Potreben bo silen pogum, da bi ostali zvesti Boţji Besedi, kajti obsojeni boste 
hudodelstva. Vaši sovraţniki bodo rekli, da je vaš zločin, da širite neresnice o tem 
gnusu. Vse kar prihaja od Boga bo razglašeno kot laţ, kajti resnica, bodo rekli, je 
predstavljena v novi enotni cerkvi. 

Vendar bo Sveti Duh prekril tiste, ki bodo nadaljevali širiti Sveti Evangelij in moj Sin 
vas bo pokril in varoval. Prihodnost preţivetja človeške rase in pravica do 
Večnega Ţivljenja, obljubljena vsakemu moţu, ţeni in otroku bo počivala na 
vaših ramenih. Preostanek bo tisti, ki bo ohranjal Boţjo Luč ţarečo v svetu 
potopljenem v temo. 

Mnogi od vas boste preizkušani in v vaša srca bodo zasajene laţi hudega duha, da 
bi vas odvrnil od Resnice. Na ţalost bo za mnoge izmed vas preteţko ohraniti 
zvestobo vašemu prepričanju in boste v skušnjavi, da bi obrnili hrbet mojemu Sinu. 

Da bi zagotovili, da ostajate močni, pogumni in v miru, ko sprejemate Kriţ mojega 
Sina na vaša ramena, morate moliti to Kriţarsko Molitev. Za mnoge izmed vas, ki se 
vam zdi preteţko sprejeti vse te stvari, ki prihajajo, bo prišel dan, ko boste molili to 
Kriţarsko Molitev (158) trikrat dnevno, ker bodo pritiski, da bi zanikali mojega Sina 
neznosni. 

Kriţarska Molitev (158) Zaščiti me pred eno svetovno religijo 

Dragi Jezus, zaščiti me pred zlom ene svetovne religije, ki ne prihaja od Tebe. 
Podpiraj me na mojem potovanju k svobodi, na poti do Tvojega Svetega 
Kraljestva. Naj ostanem zedinjen s Teboj kadarkoli me bodo trpinčili in silili 
pogoltniti laţi, ki jih širijo Tvoji sovraţniki, da bi uničili duše. Pomagaj mi, da 
vzdrţim preganjanje in ostanem zvest Resnični Boţji Besedi, ki nasprotuje 
laţnim naukom in ostalim bogoskrunstvom, v katere me bodo morda silili, da bi 
jih sprejel. Po daru moje svobodne volje me vzemi v Svoje Kraljestvo, tako da 
mi omogočiš, da vstanem in oznanjam Resnico, kadar bo razglašena kot laţ. 
Nikoli ne dovoli, da omahujem ali pobegnem iz strahu pred preganjanjem. 
Pomagaj mi, da ostanem neomajen in zvest Resnici do konca ţivljenja. Amen. 

Vaša ljubljena Mati 
Mati Odrešenja 
 

 

 

 

 

 

 

 



Nikoli ne smete zavrniti Boga zaradi zlodel tistih, ki laţnivo trdijo, da 
Mu sluţijo 

 

Nedelja, 29. junij 2014 ob 20:20 

 

Moja ljubljena hči vsakdo, ki se skriva za religijo, da bi prizadejal zlo ljudem drugih 
religij, ne prihaja od Mene. Religije, ki skrivajo sovraštvo in razdejanje, ne sluţijo 
Bogu. 

Kadar ljudje uporabljajo Mene, Jezusa Kristusa kot zaščito za katero se 
skrivajo v teţnji ,da morijo in pobijajo nedolţne, je to največje bogokletje. 
Ljudje, ki verujejo v Boga, morajo vedeti Kdo je Bog; kaj je povedal svetu in kako je 
poučil Svoje otroke po Desetih Zapovedih, da bi Mu sluţili. 

Bog je Ljubezen. On ne odpušča nobene oblike sovraštva. Če, in kadar vidite 
ljudi, ki se posluţujejo pretveze vere, da bi zadali zlo drugim iz katerega koli 
razloga, morate vedeti, da to nima ničesar skupnega z ljubeznijo Boga. 
Sovraštvo prihaja od Satana in širi svoj strup med verne radikalce, da bi izlil 
svojo jezo na Boga. S prepojenostjo tistih, ki imajo izkrivljeno razumevanje o tem, 
Kdo Sem Jaz, mu uspe širiti sovraštvo proti Bogu. Ljudje bodo potem spraševali: « 
Kako lahko Bog dopušča tako zlo v Svojem Imenu?« Odgovor je ta, da se bo zlo 
vedno našlo na tistih mestih, kjer je Bog čaščen, kajti ta mesta zlobec skrbno 
izbira, da bi osramotil vsako religijo, ki časti Boga. Po njegovem delovanju se 
potem ljudje odvrnejo od Boga in bo tako On kriv za vsako nizkotno dejanje, ki ga 
zagrešijo tisti, ki trdijo, da Mu sluţijo. 

Sovraštvo je previdno v svoji pretvezi. Navadno ga predstavljajo tisti, ki trdijo, da 
predstavljajo Boga, da bi delili pravičnost Boţjim sovraţnikom. Izgledalo bo kot » 
glas skrbi« in obsojanja tistega za kar svet misli, da je zlo. Cerkve raznih 
veroizpovedi širom sveta bodo prepojene od znotraj z Boţjimi sovraţniki. 
Namen je osramotiti Ime Mojega Večnega Očeta, posledica je pojav globokega 
dvoma in izguba zaupanja v Boga na vseh koncih sveta. Naravna je domneva, da so 
Boţji predstavniki naščuvali zlo v Njegovem Imenu in zato je vera v Boga omajana. 
Zaradi tega je bil svet pahnjen v sovraštvo, korupcijo in vojne, ker je Satanov 
plan uničiti vsako religijo, ki časti Pravega Boga. Tisti, ki, povzročajo ta zla, 
nimajo ljubezni v svojih dušah. 

Nikoli ne smete zavrniti Boga zaradi zlodel tistih, ki laţnivo trdijo, da Mu sluţijo. Če to 
delate in se zaradi tega oddaljite od Boga, boste podlegli laţem, za katere hoče 
Satan, da jih pogoltnete. Nikoli ne obsojajte ljudi zaradi njihovega prepričanja - 
dobrega ali slabega. Nikoli ne obsojajte Mojega Večnega Očeta ali Mene, Jezusa 
Kristusa, Njegovega ljubljenega Sina zaradi grehov, ki jih zagrešijo tisti ki sluţijo 
Njegovim Cerkvam. Človek je in bo vedno bil grešnik na tej Zemlji. Greh bo vedno 
prekletstvo človeka, dokler ponovno ne pridem. Toda obtoţevati Boga za greh je 
največje moţno bogokletje. 

Bedite nad dejstvom, da Satan obstaja in da skrbno skriva to dejstvo tako, da 
lahko zavede duše v preklinjanje Boga Stvarnika vsega kar obstaja in bo obstajalo. 
Kmalu bo ta krutost končana in vsa Slava bo Moja. Ne bo več dolgo, ko bo Satan 
uničen in bo človeška rasa sposobna jasno spoznati Kdo Sem in ob Mojem 
Drugem Prihodu bom prinesel Slavno Ţivljenje. 



Ostati morate čuječi za vse, kar je predstavljeno v Mojem Svetem Imenu, kajti opazili 
boste da ne prihaja vse od Mene. 

Vaš Jezus 

 
 

 

Zagovarjate lahko samo Resnico, kajti Jaz Sem Resnica. Zanikajte 
Resnico, pa zanikate Mene 

 

Ponedeljek, 30.junij 2014 ob 23:50 

 

Moja ljubljena hči, ti moja draga privrţenka, moraš vedeti, da peklenska vrata ne 
bodo nikoli premagala Mojo Cerkev, čeprav bo velik del Moje Cerkve na Zemlji 
uničen kot je bilo napovedano. Toda Resnica ne more nikoli umreti. Moja Beseda ne 
bo nikoli izumrla, niti ne bodo Moji Nauki pozabljeni od tistih, ki so v resnično 
zdruţeni z Menoj. 

Samo tisti, ki ostanejo zvest Moji Besedi, bodo lahko rekli, da so del Moje Cerkve na 
Zemlji. Tisti, ki odobravajo vmešavanje v Moj Sveti Evangelij ali prirejajo Moje 
Nauke, ne bodo mogli več trditi, da Mi sluţijo. Če si bo Moj sveti sluţabnik 
drznil proglašati drugačen nauk od tistega, ki so ga Moji apostoli dali človeku 
in preroki pred Mojim časom, bo takoj pregnan. 

Svarim tiste, ki bodo objeli nekaj, kar naj bi bilo sveto – vendar stvarjeno od 
človeških rok in stvarjenja – in, ki sprejemajo to kot Moje, da vas bom odvrgel, 
da se ne boste več mogli imenovati Moji sluţabniki. Če boste vodili duše v 
zmote, vas bo kazen zadela ţe v vašem času in se nadaljevala še dolgo po 
vašem odhodu iz tega ţivljenja. 

Ne poznate Moje jeze, ker ji še niste bili priče. Toda zapomnite si. Tisti, ki Me boste 
izdali, ţe veste kateri ste, ker je vaša vera ţe oslabela. Mnogi od vas ste ţe padli in 
vaša šibkost bo vaš propad. Izdali Me boste; zanikali Me boste in objeli Moje 
sovraţnike, ker boste tako ujeti v novi veri – sekularnem humanizmu, ki bo prišel kot 
volk oblečen v ovčjo koţo, da vas pogoltne – da bom Jaz pozabljen. Vaša 
častihlepnost in ţelja, da zadovoljite Moje sovraţnike, ki se bodo v hierarhiji Moje 
Cerkve povzpeli v vrhove– vas bo oslepila za Resnico. To bo vzrok vašega odstopa 
in vseh tistih, ki jih boste potegnili v teţko zmoto. 

Takrat, ko bo Moja Cerkev Moje Nauke spreobrnila, od znotraj navzven in od 
zadaj naprej, boste vedeli, da je prišel čas da vstopi na prizorišče Antikrist. 
Tisti, ki boste častili zver, boste podpisali svojo lastno smrtno obsodbo in boste vašo 
svobodno voljo, Sveti Dar od Boga, predali Mojim sovraţnikom. Kakor hitro boste 
prisegli novemu zmotnemu nauku, boste krivi Mojega kriţanja in vaša kazen bo 
teţka. 

Mogoče sprašujete ali boste kaznovani za vašo pokorščino starešinam? Odgovor je 
preprost. Ko ste Meni prisegli zvestobo, ste obljubili, da boste podpirali Resnico. Če 
to prisego prelomite, zaradi pokorščine mojim bodočim sovraţnikom , potem ne 
sluţite več Meni, Jezusu Kristusu. 



 
Lahko spoštujete samo Resnico, kajti Jaz sem Resnica. Če zatajite Resnico, zatajite 
Mene. Če Me kot Boţji sluţabnik zatajite, ne boste več sposobni poučiti Boţjih otrok 
o njihovem Večnem Odrešenju. 

Vaš Jezus 

 


