
Moja Obljuba, da ponovno pridem, se bo izpolnila v času ţivljenja te 
generacije 

Četrtek, 1. maj 2014, ob 23:30 

Moja draga ljubljena hči, Moja Obljuba, da ponovno pridem, se bo izpolnila za časa 
ţivljenja te generacije. Mnogi ljudje na svetu so v tem času nevedni glede 
prerokb, vsebovanih v Svetem Pismu, ki zadevajo Veliki Gospodov Dan. Za 
pripravo na ta čas Mi je Moj Oče naročil, naj vas obvestim, da je datum za Moj Drugi 
Prihod določen, vendar pa samo Bog, Večni Oče, pozna ta datum. Celo Jaz, Njegov 
edinorojeni Sin, ne vem za ta datum – samo to, da bo kmalu.  

Pred veliko prenovo se bodo morali najprej zgoditi številni dogodki, vendar 
vedite, da se bodo vsi odvijali naglo in hitro drug za drugim. Tisti, ki se bojijo 
Velikega Dne, morajo namesto tega zaupati Vame in moliti za duše tistih, ki bodo 
storili vse, kar bo v njihovi moči, da bi Mi nasprotovali v Mojem Prizadevanju za duše. 
Moj Načrt je, da tudi najbolj trmoglave med vami privedem v Svoje Kraljestvo, 
kajti le-to je za svet. Moje Kraljestvo bo prišlo, ker je to Boţji Načrt, in bo v skladu z 
Boţjo Voljo dovršilo Poslednjo Zavezo. 

Z velikodušnostjo v svojih srcih molite za duše tistih, ki najbolj potrebujejo Moje 
Usmiljenje, in Jaz jih bom prekril s Svojo Predragoceno Krvjo. Vse, kar je bilo v 
začetku, se bo izpolnilo na koncu, in potem bo obstajal svet brez konca. Vse se 
začne in konča z Mojim Očetom. 

Nič ne bo preprečilo Mojega Drugega Prihoda. Nobenemu človeku, ki Mi nasprotuje 
ali ki skuša duše speljati proč od Mene, ne bo dovoljeno, da bi Mi kljuboval, kajti ko 
pridem Jaz, bodo vsi Moji sovraţniki izgnani. Jaz bom rešil slabotne, boječe, 
skesane, heretike, pogane, laţnivce, tatove, morilce – vse grešnike. Niti eden 
izmed vas ni izvzet iz Mojega Usmiljenja. Jaz vas vse ljubim.  

Vaš Jezus 

 

Mati Odrešenja: Bistveno pri apokalipsi bo to, da se bodo Cerkve 
mojega Sina na Zemlji polastili Njegovi sovraţniki  

Petek, 2. maj 2014, ob 19:00 

Moj otrok, kadar ljudje slišijo besedo »apokalipsa«, to lahko njihova srca navda 
z grozo.  Tako je zato, ker so zelo redki resnično poučeni o tem, kaj ta beseda 
simbolizira. Ti časi so bili napovedani kot poslednji del Načrta mojega Očeta, da 
zdruţi svet in ga osvobodi iz krempljev zla, ki ga je tako dolgo dušilo. 

Najpomembnejše znamenje, da je čas blizu, bo tik pred Drugim Prihodom 
mojega Sina, ko bo Njegovo Kriţanje v celoti ponovno doţiveto. To bodo 
znamenja. Prav kakor je bil On bičan, tako bo tudi Njegovo Telo – Njegova Cerkev na 
Zemlji – preko izprijenosti in okuţenosti. 



Dalje, prav kakor je bila trnjeva krona poloţena na Njegovo Glavo, tako bo poloţena 
tudi na glave voditeljev Njegove Cerkve. Roke Njegovih svetih sluţabnikov bodo 
pribite kakor na Kriţ, ko se v prihajajočih časih ne bodo več uporabljale kot orodja 
Svetih Zakramentov. Tako kot so ţeblji prebodli Stopala mojega Sina, tako bo tudi 
resničnim sluţabnikom Boga prepovedano voditi duše po resnični Gospodovi Poti. 
Kriţanje Cerkve mojega Sina na Zemlji se bo nadaljevalo, dokler ne bo umrla, 
in na ta dan Telo mojega Sina, Jezusa Kristusa, ne bo več Navzoče v Sveti 
Evharistiji. Po kateri poti bodo potem hodili Njegovi verni, ko bo uničena Cerkev 
mojega Sina? Če torej ne hodite po Poti mojega Sina, ne boste mogli najti poti do 
Njegovega Kraljestva. 

Ko bo Cerkev mojega Sina zavzeta in bo sovraţnik sedel na prestolu, morate 
vedno ostati zvesti mojemu Sinu. Tega ne boste mogli storiti, če boste sprejeli 
zakone sekularnega sveta kot nadomestek za Resnico. 

Knjiga Resnice vas bo skupaj s Kriţarskimi Molitvami ohranjala osredotočene 
na mojega Sina. Njegovi zvesti sveti sluţabniki vas bodo hranili s Hrano Ţivljenja, ko 
je nikjer ne bo moč najti. Takrat boste lahko šteli mesece, kot da so tedni, in tedne, 
kot da so dnevi, kajti ob donenju trobente bo Novi Jeruzalem vstal iz pepela in 
preganjanja bo konec. 

Bistveno pri apokalipsi bo to, da se bodo Cerkve mojega Sina na Zemlji polastili 
Njegovi sovraţniki. Šlo bo za boj za duše. Pri kazni bo šlo za Boţje Svarilo 
človeštvu, da bi odprlo svoje oči za Resnico. Preostala Vojska bo pomagala 
ohraniti plamen ljubezni do mojega Sina pri ţivljenju, istočasno pa bo dušam 
prinašala veliko olajšanje od kazni, ki bi jih sicer doletela, če ne bi bilo Usmiljenja 
mojega Sina. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

Obljuba prosite in se vam bo dalo, ki jo Jaz dajem, ni prazna  

Sobota, 3. maj 2014, ob 15:50 
 
Moja ljubljena hči, ko prosim ljudi, da zaupajo Vame, je to mnogim ljudem teţko 
storiti. Mnogim je teţko zaupati Moji Ljubezni do človeštva, kadar se opirajo na svojo 
lastno vero, da bi se Mi popolnoma predali. Samo če se popolnoma prepustite 
Moji skrbi, se boste počutili varne, zaščitene in mirne. 

Moja Ljubezen vas bo prekrila, kadar jo iščete in stegujete svoje roke in Me 
kličete kot majhen otrok . Otroci, ko so majhni, polagajo vse svoje zaupanje v svoje 
starše. Poznajo le razliko med tem kar občutijo da je prav in občutkom kaj je slabo in 
zato se popolnoma zanašajo na odrasle, da bi jih zaščitili. Otroci ne pomislijo dvakrat, 
da ne bi stekli k svojim staršem v iskanju zavetja. Vera otroka je močna. Ne 
preiskuje, ker resnično verjame, da bo v rokah ljubečih staršev našel varnost. 



Zaupajte Mi. Vse kar Me prosite bo uslišano, če je v dobro duše. Iščite in boste 
našli, to ni prazna obljuba, ki Sem vam jo dal. Jaz rad razlivam Svoje Darove na 
vsakega od vas. Ko me prosite, da naj vam pomagam, slišim, občutim in odgovorim 
na vse kar ţelite. Dajte Mi priloţnost, da vam dokaţem Svoje Posredovanje. V tem 
času obstoja bom Jaz, Jezus Kristus napravil vidno Mojo Prisotnost v vsemu 
kar Me prosite. V tem času vas bom usposobil, da občutite Mojo Prisotnost, da 
pričate o Mojih Velikih Delih Posredovanja v vaših vsakdanjih ţivljenjih in da 
spoznate moč vaših molitev. Kajti to so dnevi velikih čudeţev, ki jih zapuščam v 
dediščino človeštvu, bolj kot v katerem koli času odkar sem hodil po Zemlji. 

Kadar resnično polagate vse svoje zaupanje Vame, lahko storim velike čudeţe, da 
vam prinesem ne le olajšanje trpljenja, ampak da vas pritegnem bliţje k Mojemu 
Presvetemu Srcu. Kadar otrok ve, da ga starši ljubijo, občuti varnost v spoznanju, da 
je zaščiten. Vedite, da vas vse, ki zaupate Vame, ščitim in da bom vsako dušo 
preplavil z globokim občutkom miru, ki ga ne boste našli nikjer drugje na tej 
Zemlji. 

Pridite danes k Meni in Me prosite, da vam pomagam – ne glede na to, kakšne 
skrbi imate. Vsakokrat ko ste v stiski molite to posebno molitev in vsakič se vam 
bom odzval. 

Kriţarska molitev (148) Pridi mi na pomoč. 

O moj Jezus, pomagaj mi v tej veliki stiski. Drţi me v Svojem Naročju.  Vzemi 
me v Zavetje Tvojega Srca. Obriši moje solze. Umiri me. Povzdigni mojega 
duha.  Napolni me s Svojim Mirom. Prosim, usliši mojo posebno prošnjo: 
(navedi jo tukaj…). Pridi mi na pomoč, da bo uslišana moja prošnja, tako da bo 
moje ţivljenje postalo mirno in eno s Teboj, dragi Gospod. Če moja prošnja ne 
more biti uslišana, me napolni z milostjo, da z ljubeznivim in hvaleţnim srcem 
sprejmem, da je Tvoja Sveta Volja v dobro moje duše in da ostanem zvest Tvoji 
Besedi na vekomaj.  Amen. 

 
Vedno Me pokličite, kadarkoli ste ţalostni ali potrebni pomoči in obljubljam 
vam, da vam bo dal znak, da Sem odgovoril na vašo prošnjo Meni, vašemu 
ljubljenemu Odrešeniku. 

Vaš Jezus 

 

Mati Odrešenja: Bog nikoli ne bi dovolil, da bi se Njegovo Besedo 
spreminjalo ali napačno razlagalo, zato da bi ustrezala človeku 

Nedelja, 4. maj 2014, ob 16:23 
 
Moji dragi otroci, ko je Bog poslal preroke na svet so bili le navadni glasniki. 
Poslani so bili, da sporočijo Resnico Boţje Besede. 

Skozi stoletja so mnogi Boţji otroci napačno tolmačili vlogo prerokov. Nekateri 
so začeli oboţevati preroke namesto, da bi sprejeli Boţjo Besedo in dali Bogu slavo.  



Naredili so bogove iz prerokov in sporočila, ki so jih dajali svetu – vključno s 
tistimi od Mojega Sina, Jezusa Kristusa - so postala manj pomembna kot 
preroki, ki so jih posredovali. 

Otroci, Boţji preroki, Boţji angeli, vizionarji in vidci niso bili vredni tega oboţevanja. 
Vsi so bili navadni ljudje, z malim ali nobenim znanjem o Boţjih stvareh, zaradi česar 
so bili izbrani. Sporočila so ta, ki so pomembna, glasniki so enostavno le kanali 
Besede. Boţje Besede, dane po prerokih ne smete zavreči medtem, ko je prerok 
vzdignjen na prestol, ki si ga je sam ustvaril. 

Boţja Beseda se nikoli ne sme prezreti. Boţje Podobe ne smete zamenjati s 
podobami Njegovih prerokov ali svetnikov, ki so si pridobili Njegovo 
naklonjenost. Svetnike in preroke, lahko prosite, da posredujejo v vašo korist, nikoli 
pa jih ne smete obsipati s hvalo, ki mora biti namenjena Bogu, Stvarniku vsega 
Nebeškega. To velja tudi danes. Na prvem mestu morate spoštovati Boga in Ga 
postaviti pred vsem, kar obstaja. Drţati se morate Besede, ki je bila dana ţe na 
začetku in se nikoli oddaljiti od nje, ker nikoli ne bo, niti ne more biti 
spremenjena. Boţja Beseda je dokončna. 

Nauki Mojega Sina so bili objavljeni človeštvu, ko Je hodil po Zemlji. Preroki, so 
enostavno pojasnevali Besedo bolj podrobno, nikoli pa se niso oddaljili od 
Resnice. Človek je danes še vedno isti kot takrat, ko je Moj Sin prvič prišel. Človek je 
še  vedno slaboten in lahko se ga zavede tako kot nekdaj. Bodite previdni, kadar 
vam kakršen koli prerok ali človek, ki trdi, da govori v Boţjem Imenu, pravi, da 
mora biti Beseda prilagojena sodobnim človeškim potrebam. Če se vam reče, 
da Beseda pomeni nekaj povsem drugega, je ne sprejmite. Človek, vključno s 
tistimi ki sluţijo Bogu, nima pooblastila, da bi posegal v Resnico. 

Kadar nekdo trdi, da je boţansko navdahnjen, potem pa spremeni Besedo, da 
odgovarja sekularnemu svetu, mu ne smete zaupati. Bog ne bi nikoli dopustil, da bi 
bila Njegova Beseda spremenjena ali krivo tolmačena, da bi odgovarjala človeku. 
Vedite, da ţalite Boga, kadar oboţujete preroka in ga obsipate s hvalo. Če 
sprejemate spremembe tistega, kar je zajeto v Svetem Pismu, kar nasprotuje 
Boţji Besedi, se oddaljujete od Resnice. Kadar sprejemate neresnice kot sredstvo 
za sluţenje Bogu po lastnih pogojih, se ločujete od Boga. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja. 

 

Knjiga Resnice bo nasprotje nove laţne knjige 

Ponedeljek, 5. maj 2014, ob 16:10 
 
Moja ljubljena hči, vsem, ki sledijo Mojemu Glasu po teh Sporočilih bodo še 
naprej dani veliki blagoslovi, saj bo njihova vzdrţljivost preizkušana tako kot 
so Kristjani trpeli v Srednjem Veku. Vsakemu izmed njih se bo posmehoval 
hudobec, ki se posluţuje šibkih in prevzetnih duš za napade na tiste, ki so Mi blizu. 
Poskušali bodo na vidni in nevidni način klevetati Moje veliko Delo. 



Ko se bo preganjanje stopnjevalo vedite, da moč Satana popušča in vse kar bo 
lahko storil je, da bo še naprej metal kamenje, širil laţi in poskušal odpeljati 
duše proč od Mene. Na različne načine mu bo uspelo odpeljati duše stran od te 
Misije. Uporabil bo vidce, da napade to Misijo, kar bo povzročilo veliko zmedo. 

Ko bo človek še naprej padal in Boţja Beseda ne bo več v celoti sprejeta, bodo 
Nebesa vedno posredovala. Zaupajte Mi, kar vam sedaj govorim – to je Moja 
Misija in če vam bo drugače povedano, bodite prepričani, da vas vodijo v 
zmoto. Moja Obljuba je, da bom do konca ostal zvest Boţjim otrokom, dokler 
duša popolnoma ne zavrne Boţje Roke. Vztrajal bom še naprej in vam zagotovil 
Darove, ki vam jih podelujem, da vas zaščitim pred Mojimi sovraţniki, ki prihajajo k 
vam kot volkovi oblečeni v ovčjih oblačilih. Moji Darovi bodo pravo nasprotje tega, kar 
bo svetu dal Boţji sovraţnik. Knjiga Resnice bo nasprotje nove laţne knjige - polna 
človeškega, krivega nauka, ki bo opravičeval greh – ki bo kmalu predstavljena svetu. 
Pečat Ţivega Boga vas bo varoval pred ţigom zveri in Medalja Odrešenja pred 
krivoverstvom, ki se bo izlivalo iz ust Mojih sovraţnikov, ki se bodo polastili 
Moje Cerkve na Zemlji. 

Razumljivo, da Satan prezira to Misijo. Uporabil bo celo dobre duše – ki bodo zaradi 
občutka napačne zvestobe Mojim posvečenim sluţabnikom, ki so izgubili vero in ki 
mi resnično ne sluţijo, ker ne vedo več kako – udarili po Moji Sveti Besedi. Ne smete 
si dopustiti, da bi bili zavedeni. Ne bodite takšni kot tisti pred vami,  ki so Me zavrgli, 
ko Sem hodil po Zemlji. 

Dajem vam Svojo Besedo, tako da boste kmalu prejeli dokaz, ki ga ţelite. Dajem vam 
Svojo Obljubo, da sedaj prihajam samo zato, da vam prinesem Odrešenje v času ko 
bodo Moji sovraţniki poskušali, da vam kot Boţjemu otroku odrečejo od Boga 
podeljeno pravico do Odrešenja. 

Ne zapuščajte Me, ko pa v vaših srcih veste, da sem to Jaz, Jezus Kristus, Ki vam 
sedaj govorim. Ne poskušajte Mi odtegovati duše, če dvomite o tem Kdo Sem Jaz. 
Ne ţalite preroke, sicer boste veliko trpeli. Ne borite se proti Načrtu Mojega Očeta, da 
pripravi svet na Moj Drugi Prihod sicer boste deleţni jeze Mojega Očeta. Bodite 
hvaleţni. Bodite velikodušni in z ljubeznijo in veseljem sprejmite ta Dar 
Posredovanja za vaše dobro in v dobro vsake ţiveče duše. 

Vaš Jezus 

 

Koliko ljudi v imenu pravičnosti verjame v laţi? 

Torek, 6. maj 2014, ob 20:02 

Moja draga ljubljena hči, razlog, zakaj toliki zavračajo Mojo Besedo, je ta, da je 

Resnica kot trn v peti tistim, ki se sramujejo odkrito oznanjati Moje Nauke. 

Človek, ki verjame, da je svoboda izraţanja pomembnejša od poslušnosti Boţji 

Besedi, hodi po zelo nevarni poti. Vsak človek, ki je prepričan o svoji pravici, da svoje 

poglede razglaša za nedotakljive, kadar le-ti dopuščajo greh, je izdajalec. 



Koliko ljudi v imenu pravice verjame v greh? Tisti ljudje, ki predpisujejo vaše zakone, 

vključno z zakoni, ki urejajo vašo Cerkev, bi vas radi prepričali, da je pravica do 

svobode izraţanja nad vsakim Boţjim Zakonom, celo kadar poveličuje greh. 

Greh zajema mnogo vidikov, v današnjem svetu pa se prav vsak greh na kratko 

odpravi z razglašanjem osebne pravice vsakega posameznika, da počenja tisto, kar 

mu ugaja. Medtem ko niti eden izmed vas nima pravice kogar koli soditi v Mojem 

Imenu, pa nihče od vas nima pravice, da greh razglaša za nekaj dobrega. 

Vaš Jezus 

 

Toliki si danes niti malo ne predstavljate, kaj pomeni sluţiti Meni kot 
Kristjan 

Torek, 6. maj 2014, ob 23:00 
 
Moja ljubljena hči, naj noben človek ne podvomi niti za trenutek, da bi Bog 
dopustil Svojim otrokom, da odpadejo od Njega, ne da bi storil vse, da jih reši. 

Po prerokih vam je bilo ţe od začetka dano zelo veliko Darov. Mnogi preroki so ista 
sporočila ponavljali vedno znova, pa so bili vseeno mnogi od njih zavrţeni in 
zasmehovani. Mnoge so preganjali in ubili. Zakaj Boţja Beseda izziva takšno 
sovraštvo? Boţja Beseda ni tista, Ki moti duše šibkih in tistih, ki so odpadli od 
vere. Ne. Tako odgovarja Satan, ko Bog povzdigne Svojo Roko v 
pripravljenosti, da kaznuje hudobca, takrat grozovito napada. On ve, da se 
Boţja Beseda dana Njegovim prerokom tako zelo hitro širi z Močjo Svetega 
Duha in ko se to zgodi, je moč hudobca oslabljena in njegovo maščevanje 
intenzivno. 

Kadar se Sveti Duh razlije na človeški rod na tak način, se bodo vzdignili padli angeli 
– z meči pripravljenimi, da prebodejo vsakega Mojega privrţenca na vsak moţni 
način. Sprejeti morate tako sovraštvo do Moje Besede in ga prepoznati takega kot je 
– poskus, da vas odtegne od Resnice. Sile zla se bodo močno zoperstavile vsakemu 
Mojemu apostolu, vsakemu preroku in posvečenemu sluţabniku, ki priznava Resnico 
– Sveto Boţjo Besedo. Tako je vedno bilo. Vi pa nikoli ne smete dopustiti, da bi 
sovraštvo do Mene, vašega ljubljenega Jezusa zadušilo vašega duha, ker Sem prav 
v takih trenutkih resnično prisoten v vaši duši. Trpite v Mojem Imenu in Jaz vas bom 
povzdignil v slavni zdruţitvi z Menoj v Mojem Kraljestvu, ki prihaja. Če zadajate 
trpljenje drugim v Mojem Imenu, ne glede na to da verjamete, da je to opravičeno, 
vas Bom za vedno odsekal od Sebe. 

Moja opozorila, ki vam jih dajem sedaj, so namenjena temu, da vas spomnijo na to, 
kar Sem vas učil, saj mnogi od vas ne veste, kaj pomeni sluţiti Meni kot Kristjani. 

Vaš Jezus 

 



Jaz uporabljam duše ţrtve, da k Sebi privedem ljudi, ki drugače 
nikoli ne bi bili rešeni 

Sreda, 7. maj 2014, ob 23:43 
 
Moja ljubljena hči, kadar kličem duše, da Mi sledijo, to povzroči mešanico občutkov - 
od čezmernega veselja do velike stiske. Kadar v dušah budim Ogenj Svetega 
Duha, prinaša to velike Blagoslove, toda napolnjene bodo z občutkom ţalosti. 

Ko izbiram duše, ki zasluţijo Moje Darove, bodo izkusile občutek pripadnosti 
Meni kot tudi občutek nečesa nezemeljskega do sveta v katerem ţivijo. Svoje 
brate in sestre bodo videle v novi svetlobi. Zelo občutljive bodo za lepoto 
Boţjega Stvarstva ko gledajo v obraze drugih, ker bodo videle Boţjo 
Prisotnost. Niti ena duša, ki jo srečajo ne bo izločena iz Boţje Prisotnosti, ne glede 
na to kako daleč so mnogi padli v Njegovih Očeh. Napolnjene bodo tudi z velikim 
usmiljenjem, ki ga lahko le roditelj občuti za svojega lastnega otroka. Občutile bodo 
nenadno in okrepljeno ljubezen do te osebe, kar jih bo začudilo in zaprepastilo. 
Zavedale se bodo teme, ki se skriva v dušah pripravljena, da jih pogoltne. Izbrana 
duša bo v tem trenutku vedela kaj se pričakuje od nje, ker bo takrat pritekla k Meni in 
Me zaprosila, da pomagam rešiti te duše, ki so v nevarnosti, da se potopijo v stanje 
teme, tako, zaskrbljena bo za to dušo. 

Duša ţrtev, izbrana duša se odpove vsemu zunanjemu v njenem ţivljenju in s 
tem izkaţe veliko slavo Bogu. Trpljenje, ki ga mora izbrana duša pretrpeti osvobaja 
druge duše večnega pogubljenja in s tem postane najbolj iskana tarča Satana in 
njegovih sluţabnikov. Te duše pretrpijo Moje Trpljenje kot dar Bogu, kajti ko so enkrat 
izbrane večina od njih ne more več obrniti hrbta Bogu. So tudi take, ki so izbrane a 
odbijajo Mojo Čašo. Za te uboge duše morate moliti, ker jih bo njihovo pomanjkanje 
poguma v sprejemanju Mojega Kriţa vodilo v eno od dveh smeri. Prenašale bodo 
notranje trpljenje, ker bodo spoznale, da se teţko zbliţajo z Menoj. Nato se bodo 
predale sekularnemu svetu, da bi pobegnile od njihovega klica in to jim ne bo 
prineslo ničesar – samo občutek laţnega upanja. 

Kadar ljubeča duša moli in se poniţa pred Menoj, umirja Jezo Mojega Očeta. To 
potem omili Kazni, ki jih pošilja Moj Oče na svet. Če bi izbrana duša, ki je 
preganjana zaradi njene ljubezni do Mene in ko postane nevzdrţno samo rekla: 
« Jezus vzemi moje trpljenje in naredi z njim kar hočeš«, bi jo Jaz obsul z 
izrednimi Milostmi. Duša bi postala imuna na zlo in neustrašna. Zaradi njenega 
popolnega zaupanja Vame, bi izpopolnila svojo dušo, njen karakter pa bi postal miren 
in tih. Vključeno je veliko ţrtvovanja, vendar ko se Mi te duše v popolni 
poslušnosti predajo in ne ţelijo sodelovati s sovraţnikom Moje Besede, bo to 
vodilo do odrešenja mnogih duš. 

Jaz uporabljam duše ţrtve, da k Sebi privedem ljudi , ki drugače nikoli ne bi bili 
rešeni. Samo na takšen način lahko te duše ţrtve zadoščujejo za grehe milijone ljudi, 
ki so prerezali popkovino z Menoj. Nikar se preveč ne bojte za duše v temi, v teh 
časih, ker so prav sedaj Moje izbrane duše ţrtve v svetu v velikem številu. Njihova 
spokojnost vodi duše, ki so izgubljene nazaj v Moje Zavetje. 

Vaš Jezus 



Ni potrebe za skrb, ker vas Bog vse ljubi 

Četrtek, 8. maj. 2014, ob 23:30 

Moja draga ljubljena hči, poglej okoli sebe in videla boš mnogo ljudi, ki ţivijo 

brezskrbno ţivljenje. Videla boš smeh, veselje ter močna prijateljstva in vedela boš, 

da to lahko prihaja samo od Boga. Mnogi Me bodo sprejeli z odprtimi in s 

hvaleţnimi srci, takoj ko bodo spoznali Resnico, in potem bomo eno. 

Moj Načrt je, da zberem vse ljudi ter jih napolnim z veliko ljubeznijo, veseljem 

in srečo. Veselil se bom v Svojem Novem Kraljestvu, kjer bo veliko smeha, 

veselja, lepote, pa tudi Večno Ţivljenje. Ljubezen bo izţarevala iz prav vsakega 

bitja; iz prav vsake duše, ţivljenje pa bo popolno. 

Kadar boste v skrbeh za prihodnost sveta, se spomnite, kaj Sem vam povedal. 

Vse bo še dobro, ko bom prišel, da vas privedem v novi svet brez konca. Ni 

potrebe za skrb, kajti Bog vas vse ljubi. Duše, ki ţivijo prikrajšano in nesrečno 

ţivljenje bodo zbrane prve, če bodo sprejele, Kdo Sem Jaz. Tistim, ki ţivijo v strašni 

temi, bodo dane izredne Milosti, da si očistijo duše, tako da lahko omilim vpliv, ki ga 

ima hudobec nad njimi ter jih sprejmem v zavetje Svojega Usmiljenja. To je bitka, ki 

bo teţko izbojevana, vendar pa bo uporabljena Moč Najsvetejše Trojice, zaradi 

tega pa bodo duše razsvetljene, tako da se ne bodo pogubile. 

Med vami bom obudil pomembne voditelje. Vojska razširjena po vsem svetu, se 

bo povečala in s seboj v Novi Raj vzela večino Boţjih otrok. Zaupajte Mi in ne 

bojte se Moje Ljubezni. Vedite, da vas nikoli ne bi namerno strašil. Moja Navzočnost 

vas bo napolnila s silnim občudovanjem in radostjo. Zagotavljam vam, da ni 

razloga za strah, kajti Jaz Sem Ljubezen Sama. Ljubezen vas bo pomirila. Ko se 

boste soočili z Menoj, vašim Jezusom, vas bo presunil občutek prepoznavnosti, ki je 

prisoten samo tedaj, ko je vaše srce zdruţeno z Mojim. 

Kako zelo vas vse ljubim in kako zelo koprnim po vaših dušah! 

Vaš Jezus 

 

Bog Oče: Moji Volji se nikoli ne sme oporekati 

Petek, 9. maj. 2014, ob 17:00 

Moja najdraţja hči, svet Sem ustvaril, ker je bila to Moja Volja. Moja Volja je vedno 

obstajala in vedno bo obstajala. Moja Volja se bo zgodila, z ali brez volje 

človeštva. Svobodna volja, dana človeku po Moji Roki, je bila zlorabljena, to pa je 

privedlo do ločitve med človekom in Menoj, Večnim Očetom.  



Dokler ima človek dar svobodne volje, to pomeni, da samo tisti, ki se odločijo 

priti k Meni, po Mojem Sinu, Jezusu Kristusu, lahko postanejo del Mene – zopet 

celoviti. 

Kadar človekova volja nasprotuje Moji Volji, iz tega sledi grenak boj, kajti samo Moja 

Volja lahko nadvlada vse, kar je. Moja Boţja Volja nadzoruje vse, kar dovoljujem, 

vse kar dopuščam, ker bom vedno sprejemal svobodno voljo, ki Sem jo dal 

človeku, kajti Jaz ne jemljem nazaj tistega, kar podarim. Včasih človek po svoji 

lastni svobodni odločitvi povzroča strašno trpljenje v svetu ter Me s svojim pohlepom 

in sebičnostjo silno ţali. Pa vendar Se ne vmešavam v voljo človeka, zato ker se 

samo on lahko odloča, ali ţeli storiti to, kar ţeli Moja Volja. In čeprav ne bom 

poskušal odvzeti svobodne volje, pa svobodna izbira ne pomeni, da Mi lahko človek 

svojo voljo zapoveduje nad Mojo. 

Moji Boţji Volji se nikoli ne sme oporekati, ker se človek nikoli ne more povzdigniti 

nad Mojo Voljo. Kadar to počne, bo ugotovil, da mi je nemogoče nasprotovati, ne da 

bi trpel posledice. Samo Jaz odločim izid ţivljenja in smrti, kajti odločati o tem 

gre samo Meni. Kadar Se odločim izvršiti Svoje Načrte za zaščito Mojih otrok, nima 

noben človek moči, da bi to zavrnil. Če se bo človek skušal vmešavati v Moje 

Darove svetu, ki vključujejo ţivljenje v vseh svojih oblikah, potem mu ne bo 

samo spodletelo, ampak bo posledično trpel. 

Naj Me noben človek ne skuša zaustaviti pri Mojem Načrtu za izpolnitev Moje Svete 

Zaveze. 

Naj noben človek ne izreka bogokletja zoper Mene ali ovira Moje Volje, sicer bo 

nenadoma pokončan. 

Naj Mi nihče ne skuša preprečiti podarjanja Večnega Ţivljenja dušam, drugače 

bo njegovo lastno ţivljenje prenehalo. Kadar Mi poskušate nasprotovati, ne boste 

nikoli uspeli. Ko človek še naprej zanika Mojo Besedo in se upira Moji Boţanskosti, 

bo to prinašalo samo nemir, katastrofo, izgubo ţivljenja in strašne kazni. Zaradi tega 

bo duša, kadar je naprošena, da uboga Mene ali Moja Navodila, in ki po svoji 

svobodni volji pristane na te prošnje, ugotovila, da je nemogoče nasprotovati Moji 

Volji. 

Ti, Moja hči, si se poskušala upirati Moji Volji – čeprav si se ţe bila predala Meni. 

Sedaj boš vedela, da to nima smisla, kajti samo tisto, kar ukaţem Jaz, na Svoj 

Lasten način, se bo zgodilo. 

Otroci – Jaz Sem vaš Oče. Jaz Sem vaš Stvarnik. Samo Jaz vem, kaj vam prinaša 

prihodnost, vendar bodite potolaţeni, vedoč da so vsi Moji Načrti zaključeni. 

Šele ko bo vaša volja zdruţena z Mojo, bo lahko Moje Kraljestvo v polnosti 

uresničeno in dokončno izpolnjeno. Šele takrat bodo končani vsi spori med 

človekom in Menoj, vašim Večnim Očetom. Mir bo nato vladal v novem svetu, ki bo 

prišel – v svetu, ki bo tako popoln, da se nikoli ne bo končal. 



Vaš Oče 

Bog Najvišji 

 

V Svoji Cerkvi bom obudil moţa, ki bo vstal in oznanjal Resnico 

Sobota, 10. maj 2014, ob 17:30 

Moja draga ljubljena hči, ni tvoja stvar, da bi zdaj razumela, toda vedi, da bom v Svoji 
Cerkvi obudil moţa, ki bo vstal in oznanjal Resnico. To bo počel v času, ko noben 
drug kardinal, škof, duhovnik ali kateri koli Moj sveti sluţabnik ne bo imel 
poguma to storiti. Ko bo novi laţni nauk zajel Cerkev, bodo mnogi znotraj nje v 
svojih srcih vedeli, kako napačen je. Vznemirjeni bodo, vendar preveč prestrašeni, da 
bi povzdignili svoj glas. Tisti, katerih vera je šibka, jih bodo številčno tako presegali, 
da bodo brez oklevanja sprejeli vsakršno krivoverstvo, predloţeno Boţjim otrokom v 
Mojem Svetem Imenu. 

Človek, ki ga bom obudil, je pogumna duša, in mnogim bo odleglo, ko bo 

spregovoril. Ko bo to storil, bo tudi mnogo drugih vstalo in spregovorilo ter s tem 

rešilo veliko duš. Ko bo obujen, imam v načrtu, da zberem skupaj vsa tista 

verstva, ki Mene, Jezusa Kristusa, ne sprejemajo kot Boţjega Sina. Vsi ti Boţji 

Načrti so bili napovedani, na milijone ljudi po svetu pa bodo takrat spoznali Resnico. 

Njihove vrste se bodo večale in Jaz jih bom blagoslovil, tako da bodo lahko zbrali 

skupaj vsa verstva z namenom zagotoviti oznanjanje Resnične Boţje Besede. Vera 

se bo zatem širila, tako da bodo Mojo Besedo, kakor je vsebovana v Svetih 

Evangelijih, oznanjali moţje, ţene ter njihovi sinovi in hčere na vseh štirih koncih 

sveta. Prerokovali bodo, tako da bodo razkrivali svetu ta Sveta Sporočila, Moja 

Navzočnost pa jih bo prekrivala ter  jim dajala moč in pogum, ki ju bodo potrebovali. 

Ta Moja generacija bo pri širjenju Resnice tako močna, da se bo mnogo tistih, 

ki so bili zavedeni ter zapeljani na pot velike zmote, spreobrnilo in pribeţali 

bodo nazaj k Meni. Njihove vrste se bodo širile tako hitro, da bo za vsako 

herezijo, zagrešeno proti Meni, spreobrnjenih na milijone duš. Najprej bom 

pritegnil pogane, ker jim Resnica ni bila dana, in tako svet ne bo dvomil o tem, kako 

močno bo Moje Posredovanje. Nato bom pritegnil skupaj vse druge religije in jasno 

jim bo pokazano, da je samo ena pot, ki vodi k Mojemu Očetu, in ta pot vodi preko 

Mene. Medtem ko bom pritegnil na milijone duš k Sebi in k Resnici glede tega, Kdo 

Sem Jaz, pa bo na milijone drugih duš potegnilo v človeško ustvarjeno religijo, ki jo je 

načrtoval in ustvaril hudi duh. 

Veliki načrt hudobca je izpopolnjen in preprost, in to je, da pogubi čim večje število 

duš, tako da uniči njihovo vero v Mene, Jezusa Kristusa. To bodo počeli z 

zanikanjem Resnice.  



Medtem ko bo nova religija preko laţi goltala duše, jih bom Jaz z 

zagotavljanjem, da Boţji otroci ne pozabijo Resnice, pridobil nazaj trikrat 

toliko. 

Vaš Jezus 

 

Ne iščem hudobnih, zato da bi jih z lahkoto uničil. Moja edina ţelja 
je, da jih vse rešim 

Nedelja,  11. maj. 2014, ob 18:00 

Moja draga ljubljena hči, Moja najdraţja ţelja je prinesti ljubezen, mir in srečo vsem 
Boţjim otrokom. Nikoli ne zahtevam maščevanja, ne glede na to, kako hudobna so 
dejanja ljudi. Niti ne ţelim komurkoli povzorčati poniţevanja, čeprav morda oni 
poniţujejo druge v Mojem Imenu. Nikoli ne ţelim uničiti ugleda človeka, kadar je le-ta 
vzrok za veliko razdejanj v svetu. Ne iščem hudobnih, zato da bi jih z lahkoto uničil. 
Moja edina ţelja je, da jih vse rešim. Ljubeče skrbim za vse duše Boţjih otrok. Vedno 
jih iščem. Poskušam jih pritegniti k Sebi. Celo tiste, ki ne sprejemajo Moje 
Navzočnosti, iščem vsak dan. Dam jim čutiti Svojo Navzočnost, tako da jim napolnim 
duše z ljubeznijo do drugih, da uporabim dobroto v njih, tako da lahko premaga 
negativne misli, besede in dejanja. 

Nekatere duše so ţe po naravi dojemljive Zame in veselim Se njihovega 
velikodušnega odgovora ter neţnih src. Spet drugi ohranjajo prepreke med seboj in 
Menoj, tako da se teţko dotaknem njihovih duš. Vendar Se bom trudil doseči te duše 
na veliko različnih načinov, dokler ne bom lahko odprl njihovih src Moči Boţje 
Ljubezni. 

Ljubezen je gonilna sila, ki vodi k vsem dobrim stvarem. Ljubezen je prisotna v 
slehernem Boţjem otroku od trenutka, ko je rojen. Boţji Dar ljubezni pomaga 
človeštvu premagati hudobca. Kadar Bog posreduje in pomnoţi ljubezen v duši, to 
stori zato, da brani Njegove otroke pred zlobnostjo hudiča. Ljubezen je močnejša od 
sovraštva, vendar pa je sovraštvo vztrajno. Satan, poln sovraštva do človeštva, ne 
pozna nikakršne ljubezni, razen do samega sebe. Človeštvo okuţi tako, da zaseje 
sovraštvo znotraj duš, ki so oslabljene zaradi greha. Sovraštvo najde pripravljen 
dom v dušah tistih, ki so zavistni, polni nadutosti, osamljeni in zmedeni. Satan 
nikoli ne bo skušal zavesti duše v sovraštvo tako, da bi ji ga predstavil takšno, 
kot je. Namesto tega bo vedno poskušal zapeljati dušo preko greha napuha, 
kar je njegova prva taktika. Duša je zavedena v prepričanje, da mora gojiti 
zamero, ker ji tako narekujejo potrebe, ker najbolje ve in ker naj bi počela 
dobro stvar. 

V teh časih se Boţja Ljubezen širi med vsemi Njegovimi otroki. On to počne iz 
Svojega Usmiljenja. Pomnoţil bo ljubezen znotraj človeških src, da bi pomagal 
ljudem v borbi proti sovraštvu, ki se bo v svetu kmalu okrepilo, ko bodo človeška srca 
postala hladna kot kamen. 

 



Prosim vas, da molite to Kriţarsko Molitev, da bi v tem času iskali Boţjo Ljubezen. 

Kriţarska Molitev (149) Da bi iskali Boţjo Ljubezen 

Jezus, napolni me z Boţjo Ljubeznijo. Napolni me s Svojo Boţjo Lučjo.  
Preplavi me z ljubeznijo, ki jo potrebujem, da širim seme Boţjega Usmiljenja 
med vse narode. Naj Tvojo Boţjo Ljubezen širim med vse tiste, s katerimi se 
srečujem. Naj se Tvoja Ljubezen kot megla spusti na vse duše, religije, 
veroizpovedi in narode ter pritegne vse Boţje otroke v edinost. Pomagaj nam, 
da širimo Boţjo Ljubezen, da bo lahko in tudi bo premagala vso zlo v svetu.   
Amen. 

Vedno enačite ljubezen z Boţjo Navzočnostjo. Vedite, da lahko samo ljubezen 
privede duše k Meni. Vedite, da od Boga lahko prihaja samo ljubezen. Samo 
ljubezen ima moč prinesti mir, zadovoljstvo ter edinost med narodi. Sovraštvo 
prihaja od Satana, in kjer koli mu boste priča, morate moliti zgoraj navedeno 
Molitev, da bi našli Boţjo Ljubezen. Zapomnite si, ljubezen bo premagala vse, 
ker prihaja od Boga. 

Vaš Jezus 

 

Tik preden se bom vrnil, bo nebo zatemnjeno za tri dni 

Torek, 13.maj 2014 ob 08:50 

Moja draga ljubljena hčerka, Moje največje veselje je, ko gledam Moje ljubljene 

verne, ki so se odzvali Mojemu Klicu, da molijo Kriţarske Molitve, po katerih bo 

Moč Svetega Duha rešila na milijarde duš. 

Kriţarske Molitve Bom uporabil za prenovo in očiščenje človeških duš, ko Bom 

hkrati prenavljal tudi obličje Zemlje. Velika prenova bo končana hkrati, tako da bo 

svet vreden in bo pripravljen na sprejem Mene, Jezusa Kristusa, kot ponovno 

prihajajočega Odrešenika. 

Prav tako kot pri narodih, ki sprejmejo kraljevo druţino, bo potrebno veliko priprav, 

preden kralj poloţi nogo na njihovo deţelo. Nikoli ne bi dopustili, da kralj na obisku 

prispe, ko je vse neurejeno, razpadajoče in ko so ulice prekrite z umazanijo. 

Predstavniki takih narodov bodo zato poskrbeli, da so pravilno oblečeni in pripravljeni 

za srečanje z dostojanstveniki na obisku. Šli bodo skozi precejšne napore, da bi 

pripravili velik sprejem in izbrali bodo predstavnike, katere smatrajo vredne za 

sprejem obiskujočega kralja. Na koncu bodo pripravili veliko slovesnost za 

praznovanje kraljevega prihoda in na veliki dan bodo napolnili ulice in peli hvalnice. 

Obiskujočemu vladarju in njegovemu spremstvu bodo namenili vse časti. Tako bo 

tudi na Veliki Gospodov Dan, ko Jaz, Jezus Kristus, pridem kot sodnik. 

Prišel bom nenadoma ob zvoku trobent in ob sladkem zvoku Angelskega Kora. 

Tik preden se bom vrnil, bo nebo zatemnjeno za tri dni. 



Nato bo razsvetljeno z mnoţico barv, česar človek še doslej nikoli ni videl. 

Viden bom vsakemu moţu, ţeni in otroku, vseh starosti, in bo velik pretres, 

vendar tudi vznemirjenje. Ljudje ne bodo verjeli svojim očem in mnogo jih bo 

onemelo - spet drugi bodo točili solze olajšanja in sreče. Veliko jih bo nepripravljenih 

in se jim bo dogodek zdel neobvladljiv tako, da bodo točili solze ţalosti, kajti vedeli 

bodo v svojih srcih, kako so zavračali Pravega Mesijo in kako nevredni so za vstop v 

Moje Kraljestvo. Vendar tem ljudem sedaj pravim. Na tisti Dan, morate klicati Mene 

in me prositi odpuščanja. Tako boste tudi vi vstopili v Moje Novo Kraljestvo. 

Prav tako, kot katerikoli prihajajoči kralj, naprošam tiste med vami, ki Me ljubite, da se 

pripravite za ta Veliki Dan. Zaupajte Vame, pripravite svoje duše, molite za rešitev 

vseh duš in pridite oblečeni, pripravljeni, čakajoči - prav tako, kot nevesta pričakuje 

ţenina. Na ta Dan se boste vi, Boţji otroci, zedinili z Menoj kot eno v Svetem 

Zdruţenju z Mojim Očetom, ko se bo začel nov svet ter Veličastna Doba, ki vam 

je bila obljubljena ţe od začetka sveta. 

Bodite v miru. Pripravljajte se z ljubeznijo in preprostostjo srca za ta Veliki Dan. Ne 

bojte se ga. Sprejmite ga. Četudi ste v veliki temi, vas bom vzel v Mojo Luč. Vse kar 

je potrebno je, da iztegnete svoje roke k Meni in objel vas bom kot Moje. 

Vaš Jezus 

 

 

 

Moja Ljubezen, Moje Usmiljenje, Moje Sočutje bodo vaša 

odrešujoča Milost 

Sreda, 14.maj 2014 ob 23:30 

Moja draga ljubljena hčerka, Milosti katere podarjam svetu bodo spreobrnile 

nevernike v Moje predane sledilce. Spreobrnjeni bodo v trenutku in padli bodo na 

tla Predme v ljubečem sluţenju. 

Tisti, ki so me izdali v ţivljenju in me odrivali stran, bodo stopili naprej in Me 

prosili naj jih sprejmem kot Svoje. Tiste, ki spletkarijo proti Moji Besedi bo, 

kakorkoli ţe, najteţje rešiti. Kajti bolj kot nevedni se zavedajo pomena Moje Besede, 

vendar jo kljub temu, zavedno, poskušajo preurediti tako, da bi ugajala njihovemu 

ošabnemu samospoštovanju. Kljub vsemu njihovemu znanju ne vidijo Resnice zato 

ker jo nočejo videti. Ne bodo oznanjali absolutne Resnice in namesto tega jo bodo 

ponaredili, tako da bi zavedli druge. 

Nekateri so se obrnili Name ker verjamejo, da je njihov klic sluţenju Meni, 

privedel do podelitve razsvetljenja njihove biti. Mislijo da imajo avtoriteto, 

odobreno z Močjo Svetega Duha, da prilagajajo Moje Nauke tako, da ne ţalijo 

moderne druţbe. Njihov ponos bo njihov propad in njihovemu padcu v nemilost bo 

priča mnogo tistih, ki se bodo počutili opeharjene ker so jih zapeljali v zmoto. Drugi 

med njimi točno vedo kaj počnejo, kajti nisem Jaz tisti, kateremu sluţijo - ampak 

hudobcu. Namerno se sprehajajo med vami z namenom uničiti Pravo Boţjo Besedo. 



Ne bodo se kesali niti sprejeli Moje Roke, kajti verjamejo laţem zveri, ki je Mojim 

nasprotnikom skozi stoletja obljubljal njegov prihajajoči raj.  

In sklenili so verjeti v to izpiljeno prevaro zaradi njihovega pohlepa in hotenj. Ko bodo 

spoznali Resnico, bodo vrţeni v brezno. Ti so samo nekateri izmed nesrečneţev ter 

zavedenih, ki bodo zanikali obstoj hudiča, kakršen je, in obstoj jame brez dna kjer bo 

prebival za večno. 

Opozarjam vse Boţje otroke, da sledenje zlim navadam, zavračanje Boţje 

Besede ter zagrešitev smrtnega greha vodijo v kazen. Kdorkoli vam pravi 

drugače vas zavaja. Vendar bom pomagal skesanim do zadnje sekunde, tako močno 

hrepenim po tem, da rešim vsakega izmed vas. 

Moja Ljubezen, Moje Usmiljenje, Moje Sočutje bodo vaša odrešujoča Milost. Ne 

ţelim vas prestrašiti, vendar vam moram povedati Resnico. S prihodom k Meni - ne 

glede na to, kakšna so vaša prepričanja na samem koncu - vas Bom zbral kot 

Moje. Nikoli ne pozabite te Obljube. Obljubljam, da vas bom potegnil iz globine 

vašega obupa. 

Vaš Jezus 

 

 

 

Navzoč sem v tistem, ki ljubi vse - ne glede na njihovo raso, 

veroizpoved, spolno usmerjenost ali barvo 

Petek, 16.maj 2014 ob 16:05 

Moja draga ljubljena hčerka, naprošam vse, ki Me ljubite, da Mojemu Srcu 

posvetite duše vseh tistih, ki zavračajo Moje Usmiljenje. Naprošam vas, da 

pripeljete k Meni nevernike, ki ne bodo sprejeli Mojega Obstoja ter tiste, kateri, 

četudi bi stal pred njimi osebno, bi Me še vedno zavrnili. Te otrdele duše iščejo 

uteho v drugih duhovnih aktivnostih zato ker nočejo sprejeti Mene. Ko bi sprejeli 

Resnico, bi našli velik notranji mir, katerega ne more nikoli prinašati nobena druga 

oblika duhovnega šušmarjenja. Tisti, ki ne verjamejo Vame ali v Njega, ki Me je 

poslal, ne bodo nikoli napolnili svojih duš z mirom. 

Samo Jaz, Jezus Kristus, vam lahko prinašam resnični mir v vaših srcih, kajti 

poslal Me je On, ki vas je ustvaril, da bi vas popeljal k Njemu. Po Meni boste 

našli Mojega Očeta. In ko se Oče zdruţi z otroki, katere je ustvaril, bo zavladal 

mir. Brez Boţjega Miru, ne more nikoli biti harmonije na Zemlji. Kjer ni miru, boste 

vedeli da to povzroča pomanjkanje poniţnega sluţenja Bogu. 

Tisti, ki poznavate Mojo Najsvetejšo Besedo, ne smete nikoli pozabiti, da kakršnokoli 

znanje o Meni ţe imate, le tega ne smete nikoli uporabiti proti Meni. S tem mislim, da 

Mi morate zaupati Kdo Sem. Sprejmite me s poniţnim srcem. Nikoli ne dopustite, da 

prevzetnost zasenči vašo zvestobo Meni. Kdor je mehkega in neţnega srca Me ljubi. 

Prisoten sem v tistem, ki ljubi vse - ne glede na njihovo raso, veroizpoved, spolno 

usmerjenost ali barvo.  



Navzoč sem v vseh, ki ţivijo svoja ţivljenja kot sem jih učil. Prisoten sem tudi v 

tistih, ki Me ne poznajo, vendar posnemajo Moje lastnosti. 

Ko sem hodil po Zemlji, se nikoli nisem bahal s Svojim Znanjem - preprosto 

sem posredoval Resnico. Nikoli nisem obrekoval, preganjal ali svaril tistih, ki 

Mi niso sledili. Nikoli nisem govoril slabo o nikomer. Sprejel sem vse Boţje 

otroke ter vsako krivdo, ki so Mi jo prikazali. Nikoli nisem rekel da bom ţrtvoval 

Svoje Ţivljenje za nekaj izbrancev. Ne, dal Sem se za vse, še posebno za otrdele 

grešnike. Nikoli nisem nikomur dajal prednosti pred drugim. Nikoli nisem nikogar 

zasuval s hvalo in ţalil drugega, kajti to bi ne bilo mogoče. 

Prizadeval sem si širiti Resnico v upanju, da bo Moja Beseda slišana. Prinesel sem 

mir mnogim vznemirjenim dušam, ki so imele poniţnost da so Me poslušale. Bil sem 

neomajen vendar pošten do vseh tistih, ki so Me mučili zaradi svojega sovraštva in 

zlih jezikov. Izganjal sem demone iz tistih, ki so se vzdignili proti Meni in razdajal 

velike Darove tistim v hudem trpljenju. Nisem se oziral na zasmehovanja tako 

imenovanih svetih moţ tistih dni, ki so imeli radi samo sebe. Bog ni bil nikoli na 

prvem mestu v njihovih ţivljenjih, tako zaposleni so bili s skrbjo za svoje lastne 

potrebe. Vendar duše, ki sem jih najbolj iskal, so bili tisti, ki niso verjeli v Boga. Segli 

so po Meni, vendar niso razumeli zakaj so bili pritegnjeni k Meni. K Meni so prišli po 

lastni svobodni volji, vendar so bili pripeljani k Meni s strani tistih duš, ki so vedele 

Kdo Sem in Kdo Me pošilja. Zaradi tega sem nadnje razlil posebne Milosti in v 

trenutku so bili spreobrnjeni. 

Danes, ko govorim z vami pred Velikim Dnevom, ţelim, da Mi prinašate duše 

nevernikov. To morate storiti, tako da molite, tudi to Kriţarsko Molitev (150) Za 

rešitev duš nevernikov: 

Dragi Jezus, prosim Te, reši vse tiste, ki Te zavračajo, čeprav ne po svoji krivdi. 
Darujem Ti svoje trpljenje, da Ti privedem duše, ki Te zavračajo in zaradi 
Usmiljenja, ki ga boš izlil na ves svet. Usmili se njihovih duš. Vzemi jih v Svoje 
Nebeško Pribeţališče. Odpusti jim njihove grehe. Amen. 

Vaš Jezus           

  

, 

 

Mati Odrešenja: Kadar prosite za Boţji Blagoslov, nikoli ne smete preklinjati 

drugih 

Sobota, 17. maj 2014 ob 15:54 

Moj dragi otrok, kadar moj Sin podeljuje posebne usluge Boţjim otrokom, to 

pomeni, da je od prejemnika pričakovana neka odgovornost. Za vsak Blagoslov, 

dragi otroci, ki ga prejmete od mojega Sina, se morate vedno zahvaljevati Bogu. 

Kadar moj Sin podarja nebeške Milosti duši, se veliko pričakuje od te osebe. 

Vsaka duša mora potem ţiveti svoje ţivljenje v skladu s tem, kar jih je naučil 

moj Sin. 



Moj Sin razodene Svojo Prisotnost, kadar Ga pokličete. Bolj, ko je duša odprta za 

Njegovo Ljubezen, bliţje bo Njegovemu Svetemu Srcu. Vendar, kadar se duša 

povzdiguje pred mojim Sinom, ko prosi za Njegovo pomoč, ne bo pridobila ničesar od 

Njega. Bog ljubi poniţne duše. Zasipa jih z velikimi Milostmi. Več kot dobijo Milosti, 

bolj Bo navzoč v njihovi notranjosti. Nato, ko je Njegova Navzočnost duši razodeta, le 

ta postane predmet sovraštva. Hudiča privlačijo duše, ki so obsijane z Boţjo 

Lučjo. Potem bo uporabil vsa sredstva, da osramoti izbrano dušo in to običajno stori 

tako, da zavede drugo šibko dušo, ki jo uporabi tako, da povzroči bolečino in trpljenje 

poniţni duši. 

Na ţalost, veliko ljudi, ki ljubijo mene, Boţjo Mati, pride k meni s prošnjami za pomoč 

da bi uničila druge duše. Te duše, tako mi pravijo, si zasluţijo Boţjo kazen. Kadar 

prosijo, naj moj Sin obsodi te duše, zaradi sovraštva, ki leţi v njihovih srcih, njihove 

molitve ne bodo nikoli uslišane. Kako lahko ljubite mene, častite mojega Sina in 

prisegate zvestobo Resnici, če sovraţite druge? O, kako prekanjen je hudobec ko 

poţira svete duše, ki so dovolile, da jih je zavedel napuh. Ko duša pride v kremplje 

napuha, takoj izgubi svojo svetlobo. Temnejša ko postaja, bolj se oddaljuje od 

Boţje Luči. 

Kadar me prosite da posredujem za vas pri Mojem Sinu, morate k meni vedno 

priti polni ljubezni v svojem srcu. Nikoli ne smete preklinjati drugih, kadar prosite 

za Boţji Blagoslov, ker se Mu to gnusi. Sovraštvo ne igra nobene vloge v Nebesih. 

Prihajajte k meni, dragi otroci, samo z ljubeznijo v vaših srcih do vaših sovraţnikov in 

vse vaše molitve bodo uslišane skladno z Sveto Boţjo Voljo. 

Vaša ljubeča Mati 

Mati Odrešenja 

 

Uporabili bodo Moj Dom, da bi častili poganske bogove kot znak 
spoštovanja za katerega bodo rekli svetu, da je edini primeren 

Nedelja, 18. maj 2014 ob 19:15 

Moja ljubljena hči, vse prerokbe, ki so ti bile dane se bodo sedaj začele 
uresničevati - kapljica za kapljico, dokler se vse ne izlijejo hitro kot curek vode 
iz pipe. Kmalu boste priče dogodkom, dejstvom in deli povezanimi z Mojo Cerkvijo 
na Zemlji. Tisti, ki podcenjujejo Mojo Sveto Besedo, bodo utišani, zaprepadeni nad 
dogodki, ki prihajajo. 

Vse kar prihaja od Mene, prihaja od Mojega Očeta. Če Moj Oče narekuje podrobnosti 
o bodočih dogajanjih kod del Njegove Misije da reši duše, bodite prepričani, da se 
bodo zgodili. Ko se začenja novo obdobje korenitih sprememb v Moji Cerkvi, 
bodo sprejete mnoge nekrščanske skupine. Čeprav so Mi dobrodošle vse duše, 
ne Bom nikoli dopustil, da bi bila Moja Beseda, na kateri je bila zgrajena Moja 
Cerkev, potisnjene na stran. Tisti, ki Me ne sprejemajo, ker ne verujejo Kdo Sem 
bodo postali dobrodošli v Mojem Domu. Sprejeti bodo z vso gostoljubnostjo; 
obravnavani z veliko usluţnostjo; obdarovani z darovi, vendar bodo odklanjali, da bi 
spoznali Gostitelja. Sčasoma bodo uporabili Moj Dom za čaščenje poganskih bogov 
za katerega bodo rekli svetu, da je edini primeren.  



Kristjanom bodo rekli, da Bog pričakuje od njih, da pozdravijo nevernike v 
Cerkvi. Nekateri obredi, ki Me častijo, morajo biti prilagojeni, da ne bi uţalili teh 
obiskovalcev. Kmalu Mi Moj Dom ne bo več pripadal, ker se bo le malo razpravljalo 
o Moji Resnični Besedi. 

Besede, za katere vam bodo rekli, da prihajajo iz Mojih Ust, bodo uvedene v 
Mojo Cerkev za gostoljubni sprejem tujcev v Moj Dom. Med tem ko Jaz tiho 
sedim v kotu, bodo blazneli v Moji Hiši; odstranjevali zaklade in simbole, ki so 
povezani z Menoj, Mojo ljubljeno Materjo in Postaje Kriţevega Pota. Moj Dom 
bo oropan vsega, kar Mi je drago in sleparji se bodo naselili v njem. Postal bo 
prostor tujih spominskih obredov; nove in neobičajne molitve in nov molitvenik 
bodo nasledili  stare. To se bo nadaljevalo dokler ne Bom prisiljen zapustiti Svoj 
Dom, ker ne bo več ustrezal Moji Sveti Prisotnosti. Vsem Mojim nedolţnim 
privrţencem: vse kar boste videli je samo poskus modernizirati Katoliško vero. 

Kmalu ne Bom več imel ključev Mojega Doma, kajti tudi te Mi bodo vzeli. Svoj 
Dom Bom naredil samo v srcih Mojih zvestih sluţabnikov, Mojih ljubljenih 
privrţencev in v tistih srcih, ki so Mi odprta. Moj Dom je vaš. Moj Dom je odprt 
vsakomur. Vendar kadar pozdravim v Mojem Domu pogane, jim to ne daje pravice da 
silijo Boţje otroke sprejeti njihove navade ali opravljati njihove obrede v Gospodovi 
Hiši. Nikoli ne smete dopustiti, da bi bila vaša vera uporabljena ali izpostavljena na ta 
način, da bi dovolili poganom, da umaţejo Moj Dom. 

Vaš Jezus 

 

Satan je največja nadloga za človeški rod, njegov virus pa je 

smrtonosen 

Torek, 20. maj 2014 ob 11:14 

Moja srčno ljubljena hči, človek, ki ne veruje v zlo, ne veruje v greh. Tisti, ki 

razglaša, da je zlo v dojemanju opazovalca, je zmoţen pristajati na zlo v vsaki 

preobleki in bo prej ali slej postal neobčutljiv zanj. 

Kadar se zla ne upošteva, Satan doseţe veliko zmago, kajti kralj laţi se zelo 

potrudi, da zakrinka zlo, in to običajno stori s predloţitvijo argumenta za 

spodbujanje strpnosti v druţbi. Kadar se človekovo inteligenco uporablja za 

zagovarjanje vseh racionalnih razlogov za opravičevanje zla, te duše, krive širjenja 

takšnih neresnic, postanejo glavne tarče hudobca. 

Ko mu duša enkrat dovoli vstopiti, bo veliki zavajalec prepričal svojo ţrtev, da ravna v 

dobri veri in v dobro sveta, kadar opravičuje hudobna dejanja, ki so proti Bogu. 

Hudobec je ustvaril takšno prevaro, da bodo mnogi ljudje, ki nič več ne verujejo v 

Satana ali zlo, ki ga je razširil po vsem svetu, postali nezmoţni prepoznavati razliko 

med tem, kar je prav, in tem, kar je narobe. Ti ljudje bodo zagovarjali in predloţili 

vsako racionalno stališče, da bi spodbujali nemoralnost v vseh vidikih. Nato bodo 

demonizirali človeka, ki si drzne braniti moralnost. Takšna je pot človeštva v 

današnjem svetu. Kadar se zavrača obstoj zla, tedaj se zanika Satanov obstoj. 

Takrat kralj laţi in vsak Moj sovraţnik pridobiva moč, njegove voljne ţrtve, ki bodo 

sluţile kot njegova trobila, pa postanejo nedovzetne za Boţje Milosti. 



Kadar Moja Cerkev na Zemlji zavrţe Satana, tedaj je za tiste, ki so resnično okuţeni 

s hudobcem, moč storiti zelo malo.  

Kadar Moja Cerkev zanika obstoj zveri ali večnega brezna, v katerega so bili 

vrţeni ona ter vsi padli angeli, tedaj boste spoznali, da se Boţjim otrokom ne 

razodeva Resnica. 

Če ljudje ne vedo za nevarnosti, ki jih Satan zadaja dušam, potem se ne bodo mogli 

oboroţiti proti zlu. Ko se to zgodi, se Resničnih Boţjih Naukov nič več ne sprejema 

za to, kar so. 

V Mojem Kraljestvu se čas ne spreminja. Satan je največja nadloga za človeški rod, 

njegov virus pa je smrtonosen. Tako pazljiv, da se prikrije, je mojster prevare, ker 

bo dobro vedno predstavljal kot zlo in zlo kot dobro. Samo tisti, katerih oči so 

resnično odprte za Boga, bodo razumeli groţnjo, ki jo on predstavlja za odrešenje 

sveta. 

Vaš Jezus 

Skupine, ki bodo širile krivoverstvo proti Svetemu Pismu bodo 
iskale tiste, ki bodo ostali neomajni v Veri. 

Sreda, 21.maj 2014 ob 20:40 

Moja ljubljena hči, Moj Oče ţeli, da vsi Njegovi otroci pokaţejo ljubezen in usmiljenje 
drug drugemu. Greh se tako hitro širi kot neposredna posledica greha napuha, 
da je virus, posebno med tistimi, ki trdijo, da so Kristjani, ubil mnoge duše, ki 
so nekoč bile blizu Mojemu Presvetemu Srcu. 

Satan in vsak demon, ki ga je poslal, da uniči človeštvo, so povzročili veliko razdora v 
svetu. Oni poskušajo narode in skupnosti zaplesti v spor drug do drugih. Teroristični 
napadi se bodo pomnoţili a najresnejši znak bo v obliki preganjanja Kristjanov. 
Nikoli prej Kristjani niso bili tako poniţani – njihova verska svoboda tako okrnjena in 
prekršena pravica, da ostanejo zvesti Resnici – kot bo to sedaj. 

Kristjani bodo ne le tarča Mojih sovraţnikov, ampak se bodo obrnili drug proti 
drugemu. Skupine, ki bodo širile krivoverstvo proti Svetemu Pismu, bodo iskale tiste, 
ki bodo ostali neomajni v Veri. Javno jih bodo kritizirali, zasmehovali njihovo 
predanost Resnici in odkrili vsakega Mojega posvečenega sluţabnika, ki si bo upal 
izpostaviti njihovo izdajstvo Mene, Jezusa Kristusa. 

Hudobec se v tem času bori proti Meni v strašnem besu, ker ve, da je Moj Čas 
ţe skoraj nad vami. Prepoznajte vsako obliko preganjanja proti vam kot Kristjanu, 
pravem vidcu, preroku ali posvečenemu sluţabniku, tako kot je. Vulgaren in zloben 
napad na Mene, vašega ljubljenega Jezusa Kristusa. Zapomnite si, Moji ljubljeni 
učenci, zaradi vaše ljubezni do Mene, se ne smete nikoli predati preganjanju. 
Molite za tiste uboge duše, ki so dopustile zlu, da se izliva iz njihovih ust. Bodite 
potrpeţljivi in mirni, kadar ste priče preganjanja proti Kristjanom, kajti samo 
Moje Boţanstvo je večno. Zlobna dejanja, dela in krivoverstvo proti Meni bodo v 
trenutku prenehala. In le tisti, ki so resnično za Mene, bodo prejeli mir in odrešenje. 

Molite za vaše preganjalce in vaše mučitelje, ker kadar to storite, zmanjšujete 
moč hudobca. 



Vaš Jezus 

Mati Odrešenja: Kot Kristjani se morate pripraviti na boj za vašo 
vero 

četrtek, 22. maj 2014 ob 15:26 

Dragi otroci, trpljenje, ki ga prestaja moj Sin zaradi človeških grehov, je v tem času 
veliko. Sovraštvo proti Njemu in Njegovi Najsvetejši Besedi – zajeti v najsvetejšem 
Svetem Pismu – se odraţa v srcih mnogih ljudi tako v krivih religijah, ki ne priznavajo 
Troedinega Boga, kot tudi tistih, ki trdijo, da so Kristjani. 

Vsak storjen greh rani mojega Sina in vsak smrtni greh je kot izprijen udarec 
Njegovemu Telesu. Vsako zagrešeno dejanje krivoverstva je še en trn dodan 
Kroni Bolečine, ki jo ţe prestaja. Ko se trpljenje mojega Sina stopnjuje v času, 
kadar se zanika vsak greh proti Bogu, se stopnjuje tudi trpljenje pravih Kristjanov. 

Medtem, ko je trpljenje strašna stvar in ko je bolečina tistih, ki branijo Njegovo 
Besedo nevzdrţna, je to lahko pot, po kateri se bolj iskreno pribliţate mojemu Sinu. 
Kadar sprejemate trpljenje kot blagoslov, namesto kot prekletstvo boste doumeli, 
kako ga moj Sin uporablja za premagovanje sile hudobca. Kadar sprejmete 
bolečino sramotenja in posmeha, ki jo lahko vedno pričakujete, kadar stopate 
zdruţeni z mojim Sinom, boste prejeli velike Milosti. Ne samo, da vas bo bolečina 
okrepila, ampak bo moj Sin razodel Njegovo Usmiljenje drugim, katerih grehe bo 
lahko izpral zaradi vaše ţrtve Zanj. 

Mnogi ljudje si ne morejo predstavljati, da kadar razvijete bliţino z Mojim Sinom in 
kadar domuje v določenih dušah, to vedno predstavlja bolečino tistim, ki sprejmejo 
Njegov Kriţ. Moj Sin se lahko resnično potopi v duše, ki se Mu odprejo, ki so 
brez napuha, zlobe ali samoljubja. Kakor hitro se popolnoma naseli v takih 
dušah bodo Njegovo Prisotnost začutili mnogi, s katerimi prihajajo v stik. 
Pritegnile bodo druge, da postanejo učenci mojega Sina. Postale pa bodo tudi tarče 
hudobca, ki se bo trdovratno bojeval, da bi jih odvrnil od mojega Sina. Kadar mu 
spodleti, da bi jih zapeljal, bo njegov boj postal še bolj grozovit in posluţil se 
bo drugih, da jih napadajo, zlorabljajo in obrekujejo. 

Pomembno za vse Kristjane je, da ostanejo pozorni za načrte, ki jih je zasnoval 
Satan da bi pogoltnil duše tistih, ki ljubijo mojega Sina in Mu sluţijo. Po teh 
dušah hrepeni bolj kot po katerih koli drugih in ne bo nikoli zadovoljen, dokler ne 
podleţejo njegovim skušnjavam. 

Kristjani, pripraviti se morate na boj za vašo vero, ker vse kar je drago vašim srcem 
bo odluščeno plast za plastjo. Iščite pogosto, kot še nikoli poprej Zakrament 
Sprave, kajti brez njega se vam ne bo mogoče upreti napadom, ki bodo divjali v 
tem času zoper Krščanstvo. 

Spomnite se, dragi otroci, vsega kar vas je učil moj Sin, kajti Njegova Beseda 
bo napadana dokler ne bo postala neprepoznavna. Pridite in me zaprosite, vašo 
ljubljeno Mati, Mati Odrešenja , da molim za vsakega izmed vas, da boste ostali 
zvesti Resnici s to Molitvijo, da bi branili Vero. 

 



 

Kriţarska Molitev (151) Da bi branili vero: 

Mati Boţja, Brezmadeţno Srce Marijino, Mati Odrešenja, moli, da ostanemo 
vedno zvesti Resnični Boţji Besedi. Pripravi nas, da branimo Vero, ohranjamo 
Resnico in zavračamo krivoverstvo. Zaščiti vse svoje otroke v času stiske. 
Podeli vsakemu izmed nas milosti, da smo pogumni, kadar nas spodbujajo, da 
zavrnemo Resnico in se odpovemo tvojemu Sinu. Moli, Sveta Mati Boţja, da 
nam bo dano Boţje Posredovanje, da ostanemo Kristjani v skladu s Sveto 
Boţjo Besedo. Amen. 

Ko boste molili to Kriţarsko Molitev bo vsak od vas blagoslovljen z velikim 
pogumom. Pojdite v miru, moji otroci, da bi ljubili in sluţili mojemu Sinu, Jezusu 
Kristusu. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

 

Ni vam treba razumeti Boţjih Poti - morate jih preprosto sprejeti 

Petek, 23. maj 2014 ob 18:00 

Moja draga ljubljena hčerka pridite, vsi ki Me ljubite. Izkazujte Mi svojo ljubezen, kajti 

potreben Sem tolaţbe. Jaz sem vaš Jezus, Sin človekov, Odrešenik sveta in vendar 

jočem. Vsaka Milost, ki jo namenim človeku Mi je vrţena nazaj s strani nehvaleţnih 

duš. Moje velikodušno Srce je odprto, tako da vas lahko pritegujem k Sebi, 

ampak vi se obračate stran. Celo tisti, ki Me ljubite, Mi ne namenjate svojega 

časa. Namesto, da bi se pogovarjali z Menoj, se z drugimi pogovarjate o Meni. 

Preveč govora o Skrivnosti Boţjega Načrta in kaj se bo zgodilo lahko povzroči 

odvračanje in zmedo. Preveč analiziranja in tako imenovane inteligentne 

razprave vas oddaljujejo od Mene. 

 

Ni vam treba razumeti Boţjih Poti - morate jih preprosto sprejeti. Nikoli vas nisem 

prosil, da bi razumeli Skrivnost Mojega Boţanstva, saj duša ki Me resnično ljubi, Me 

bo ljubila zaradi tega Kar Sem in ne zaradi tega kar prinašam. Časti ne bodo iskale 

zase. V duhovnosti ne bodo napredovale samo zaradi tega, da bi si zagotovile 

prostor v Mojem Kraljestvu. Za dosego rezultata se nikoli ne bodo bahale z znanjem 

o Meni. Duše, ki bodo prebivale v Meni bodo tiste, ki me prosijo za nič drugega, kot 

za dobrobit svoje duše in ostalih duš. 

 

Ko pravite, da predstavljate Mene, ne razglašajte in ne vpijte o tem koliko Me 

poznate. Preprosto morate izkazovati ljubezen drugim in slediti Mojim Naukom z 

dušo, ki je brez napuha. Tako, če ste resnično Moji, boste porabili manj časa za 

definiranje tega kar Sem vam povedal; kar Sem vas naučil in kar Sem obljubil.  



Vabim vas, da pridete k Meni in da z Menoj, v mirni kontemplaciji, preţivite več 

časa. Ko boste to naredili, se vam Bom razodel bolj jasno in v vaših srcih boste 

spoznali kaj resnično pomeni sluţiti Meni. 

Vaš Jezus 

 

Ko bo poganstvo zajelo  Mojo Cerkev, bo to znamenje zadnjega 
poglavja 

Sobota, 24. maj 2014 ob 21:20 

Moja ljubljena hči, glavni razlog da Me mnogi ljudje ne poznajo, zlasti mladina, je 
lastna neomajna zaverovanost vase. Obsedenost s samim seboj in ţelja po 
zadovoljitvi samega sebe in svojih ţelja pomeni pomanjkanje medsebojne ljubezni. V 
takšnih dušah je prisotno le malo ljubezni. Kadar se v prizadevanju po 
samozadovoljitvi ločijo od drugih, ne morejo ljubiti bliţnjega. Kadar ne morejo 
ljubiti bliţnjega, ne morejo ljubiti Mene. 

Ločenost od Boga še nikoli ni bila tako razširjena. V srcih z malo ljubezni, zlo 
najde dobrodošlo okolje, kjer lahko poţene korenine. Ko se enkrat zlo zasadi v 
dušah, ki postanejo lahek plen, bo hitro raslo in se širilo. Bolj kot se širi, manj ljubezni 
bo v duši in v njej se naseli sovraštvo. Kmalu bodo sovraštvo, ljubosumje, zavist, 
skopost in pohlep postale skupne značilnosti, ki bodo zdruţile moderno druţbo in se 
zdruţile v eno, dokler duše ne bodo nič več čutile. Praznina duha vodi v veliko 
nevarnost, kajti hudobec je inteligenten in bo duše, ki so na tej stopnji uporabil 
za vojno proti Boţji Prisotnosti v svetu. Ko bo svet postal obseden sam s seboj in 
zahteval vsako vrsto pravice, ki sodi, da je ta bolj pomembna kot razdajanje samega 
sebe drugim – se iz tega ne bo rodilo nič dobrega. 

Napuh je bil tisti, zaradi katerega je Lucifer padel, ko je bil neposlušen Mojemu 
Očetu. Napuh in ljubezen do samega sebe, kjer je vse ostalo na drugem mestu, 
bo privedlo do končnega padca človeške rase. Nepokorščina Bogu se je v 
današnjem času razbohotila. Tako malo spoštovanja  do Njegovih Zapovedi, kar 
pomeni, da človek ne bo ubogal niti eno izmed Desetih Boţjih Zapovedi. Ko bo Moja 
Cerkev na Zemlji prelomila Prvo Zapoved – končno obrambo Mojega Očeta za 
Njegove otroke – bo svet priča najhujše kazni od vesoljnega potopa naprej. 

Ko bo poganstvo zajelo Mojo Cerkev, bo to znamenje zadnjega poglavja. 

On toči grenke solze, ko Boţji otroci ljubijo sami sebe in to pred Njim opravičujejo. 
Toda ko Ga bodo v srcih nadomestili s poganstvom in laţnim bogom, bo Njegova 
Jeza brez primere. 

Vaš Jezus 

 

 

 



Bog Oče: Molitev veroizpovedi, ki priznava, Kdo Sem Jaz, bo spremenjena tako 
da bodo ljudje namesto Mene častili laţne bogove 

26. maj 2014 ob 16:22 

Moja ljubljena hči, prišel bo čas, ko bo molitev Veroizpovedi, ki priznava Kdo Sem 
Jaz, spremenjena, tako da bodo ljudje namesto Mene častili laţne bogove. 

Ko se bo uvedla ena svetovna religija, bo to narejeno zelo previdno, da ne bi dobili 
vtisa, da se ne časti Mene, Večnega Očeta. Če se ne bo častilo Mene, potem bo ta 
molitev postala gnusoba, zato pa je ne smete moliti, če hočete, Moji otroci, 
ostati z Menoj in če si ţelite Večnega Ţivljenja. Mnogo bolje je, da molčite, kot 
da bi izrekli eno samo besedo bogokletja, ki se bo uvedlo v vse cerkve po 
svetu, ki spoštujejo Mene, vašega Očeta in ki sprejemajo Mojega Sina, vašega 
Odrešenika. 

Besede, ki častijo Mene in Ime Mojega Sina bodo izkrivljene in izrazi, ki se 
nanašajo na Mojega Sina, bodo vključevali izraze kot »Jezus od Luči«. Ta nova 
molitev bo poudarjala premoč človeka, njegovo odgovornost da zavaruje 
blaginjo svojega bliţnjega in da se zdruţijo vse religije, ki častijo Boga kot eno. 
Vse kar se nanaša na Mojega Sina, način po katerem bi Ga morali spoštovati, bo 
zamenjano s tem novim nazivom, ki Mu ga bodo dali. Svetu bo rečeno naj spoštuje 
lepoto Zemlje; čudesa sveta, ustvarjenega od Boga, Ki je Eden za vse in ki sprejema 
vsako obliko čaščenja. To bo čas, ko se bo svet zdruţil v en svet, kot poganska 
religija. Tako številni religijski izrazi bodo vsebovani v tej novi veroizpovedi, zato pa 
bodo samo tisti, ki so blagoslovljeni z darom razločevanja resnično spoznali, kaj se 
dogaja. 

Kako jalovi bodo njihovi napori, ker bodo tisti, ki prinašajo to temo na Moje 
otroke trpeli zaradi odklanjanja njihovega Stvarnika. Ko se bo ta molitev sprejela 
kot vrednota, bo nastopila druga gnusoba – uvedba ponovno napisane Besede, ki ne 
bo rodila nič drugega kot gnile sadove. 

Sčasoma bo napravljen poseben simbol, ki bo predstavljal novega od človeka 
ustvarjenega boga, tako, da se bo tistim, ki jih bodo zaprosili, da ga nosijo zdelo, da 
delajo dobro stvar v izkazovanju solidarnosti drug do drugega. O vseh teh stvareh 
bodo rekli, da so za dobro vseh, ker je vaša prva dolţnost iskati popolnost človeka. 
Rekli bodo, da je to pomembno preden stopite pred obličje Boga. Ne morete vršiti 
Boţje Volje, če ne iščete pravice, za osvoboditev človeštva iz okovov verskega 
preganjanja, siromaštva in vojn. Poudarek bo na vseh stvareh, povezanih z Mojim 
Stvarstvom –Zemljo; narodi; ljudmi in političnimi voditelji. Vse bo zdruţeno kot eno 
zato, da bi, kot bodo dejali, bolje sluţili Bogu. V resnici bodo sluţili kralju laţi, ki bo 
povzročitelj vseh teh stvari. Medtem ko bo svet ploskal tem novim, navidezno 
inovativnim napredkom na področju svetovnih zadev, bo človeštvo prisiljeno v 
poganstvo. Poganstvo bo s seboj prineslo strašno temo duše. Vse gnusobe 
uperjene proti Meni, bom povrnil – nad Zemljo po kateri hodijo; vodo, ki jo 
pijejo; gorami, na katere se vzpenjajo; nad morji, ki jih prečkajo in deţjem, ki 
napaja njihove pridelke. 

Ta bitka med močnimi, ponosnimi in hudobnimi ljudmi in Menoj, njihovim Večnim 
Očetom, njihovim Stvarnikom bo teţka. 



Vaš Večni Oče 

Bog Najvišji 

 

 

Krivi boste ravno toliko kot tisti, ki so bili odgovorni za to, da so Me 

izročili Mojim rabljem 

Sreda, 28. maj ob 08:40 

Moja draga ljubljena hči, Moja Obljuba, da ponovno pridem bo izpolnjena. Nič ne 

more preprečiti Mojega Drugega Prihoda. Kljub temu nekateri, ki vedo Kdo Sem Jaz 

in ki z odprtimi in pripravljenimi srci sodelujejo z Mojim nasprotnikom, verjamejo, da 

lahko uničijo duše pred Velikim Dnevom. 

Moji sovraţniki, vedite to. Poznam vas. Vidim vaše duše. Vidim kakšno zlo 

prebiva v vaših srcih. Prav tako vidim tudi dobroto, ki prebiva v vas. Poslušajte 

Me, ko vam razkrivam Resnico o tem kar se bo zgodilo. 

Če Me ljubite, vas bodo spodbujali da Me ne ljubite. 

Če verjamete v Moje Nauke, bodo od vas zahtevali, da verujete v nov laţni 

nadomestek. 

Če verjamete, da Jaz govorim z vami preko teh Sporočil, vas bo hudobec 

prepričal, da te Besede ne prihajajo od Mene. Skušani boste, da bi Me izdali in to 

boste storili s preganjanjem Mojih sluţabnikov, ki podpirajo to Poslanstvo. Postali 

boste izdajalci tega Poslanstva in kot taki boste ravno toliko krivi kot tisti, ki so bili 

odgovorni za to, da so Me izročili Mojim rabljem. 

Če Mi nočete prisluhniti, je to vaša odločitev in vas ne bom imel za odgovorne, kajti 

nikoli vam ne bom vsiljeval Moje Volje. Mnogo bolje je, da Me ignorirate in sledite 

Mojim Naukom, kot pa da povzročate trpljenje drugim. 

Sedaj, ko se je začel Moj Načrt, da bi rešil na milijarde duš, vedite da se bom dvignil 

nad voljo človeka, ki Mi nasprotuje. Nič - ne besede – ne ukrepi – ne dejanja – ne 

hudobija v kakršni koli obliki – Me ne more zaustaviti v Mojem prizadevanju, da 

rešim človeštvo. Tisti, ki bodo prekriţali pot Bogu, bodo postali nemočni in bodo na 

koncu, ko bom prišel sodit, v ţalosti leţali pred Menoj. 

Vaš Jezus 

 

 

 

 

 

 



Kadar Me človek izda, greši zoper Mene 

Četrtek, 29. maj 2014 ob 00:45 

Moja draga ljubljena hči, ko so Moji Apostoli prišli k Meni, ţalostni in v solzah, 

razočarani zaradi krutosti, ki so jo bili deleţni v Mojem Svetem Imenu, Sem jim 

povedal tole. 

Nikoli se ne bojte, ko vas bodo zavračali v Mojem Imenu. 

Nikoli se ne bojte krikov hudobca, ki vpije skozi usta tistih, ki mu sluţijo. 

Nikoli naj vas ne bo strah, kadar vas bodo v Mojem Imenu obtoţevali. Kadar pa boste 

izdani s strani svojih bliţnjih vedite, da sem Jaz Tisti, ki Sem dobil klofuto v Obraz. 

Ko me človek izda, greši zoper Mene. Ko izda Boţjega preroka, izda Troedinega 

Boga, zaradi tega pa bo zelo trpel. 

Ko duše zavrnejo Posredovanje Troedinega Boga, ki predstavlja največjo 

Oblast v Nebesih, bodo trpele zaradi nemirne vesti. In dokler se te duše ne 

bodo spravile z Menoj, njihovim Jezusom, jih nemir ne bo nikoli zapustil. 

Zavračati Mene je obţalovanja vredno, kadar duše vedo da Sem to Jaz, Jezus 

Kristus, Ki govorim. Toda nasprotovanje Troedinemu Bogu, z vmešavanjem v 

Boţje Posredovanje, pri Njegovi nalogi za rešitev duš, to pa bo privedlo do 

nagle kazni s strani Mojega Očeta. 

Ljudje se lahko posmehujejo Moji Besedi, ki jo dajem zdaj, dvomijo vanjo in jo 

analizirajo, vendar, kadar si drznejo poizkusiti preprečiti reševanje duš, tako da izdajo 

Moje Zaupanje in nasprotujejo Mojemu Usmiljenju, potem jim Usmiljenje ne bo 

izkazano. 

Vaš Jezus 

 

Moja Ljubezen nikoli ne ovene; nikoli ne pojenja; nikoli ne mine. Ne 
glede na to, kaj ste storili 

Sobota, 31. maj 2014 ob 8:20 

Moja ljubljena hči, Moja Ljubezen gori kot peč do prav vsakega od vas. Še celo bolj 
se je razplamtela zaradi zlobnega vpliva, ki je prizadel človeštvo. Vsaka vrsta 
prevare prekriva duše v tem času zgodovine zaradi hudičevega vpliva v svetu, 
medtem ko se nadaljuje poslednja bitka za duše. 

Vsak moški, ţenska in otrok nad sedmim letom starosti, se bo boril za 
razlikovanje med dobrim in zlim. Mnogi bodo zagrešili zlobna dejanja in govorili, da 
so do tega upravičeni. Tisti, ki sprejemajo zlobne besede in dejanja, ki jih je zavajalec 
posadil v njihova srca, kot nekaj dobrega, ne bodo čutili obţalovanja.  

Vsaka duša, ne glede na veroizpoved, raso, barvo ali okoliščine, bo zmedeno 
tavala, ker ne bo vedela kaj je prav in kaj narobe v Boţjih Očeh.  



In med tem, ko bodo mase ljudi v zmoti odobravale greh vsaki obliki, bodo tisti, ki so 
Me izdali ostali brez trohice zadovoljstva. Tisti, ki se ne bodo oddaljili od Resnice 
vsega kar prihaja od Mene, bodo napadeni od demonov. Toda ne bodo so zmenili za 
to, če bodo preţivljali čas v Moji Druţbi, ker jih bom napolnil z notranjim mirom, ki ga 
ne more nič omajati. 

Obljubljam vam vsem, tudi tistim, ki ste šibki in ki podlegate laţem, ki vam jih je vsadil 
Satan, da nikoli ne bom obupal nad vami. Pritegoval vas bom; napolnil z Mojo 
Ljubeznijo, če Mi boste le dovolili, da vas pritegnem k Sebi. Moja Ljubezen nikoli ne 
ovene; nikoli ne pojenja; nikoli ne mine - ne glede na to kaj ste storili. Toda zavedajte 
se, da je vaša duša tista, ki si jo hudobec ţeli kot končno nagrado in da nikoli 
ne bo popustil v svojem prizadevanju, da bi vam jo vzel. 

Moja Ljubezen je tako močna, da bom, čeprav Me boste izdali, zagotovil da se boste 
zavedali vaše napake. Imeli boste občutek izgube, zaradi vsega, kar boste storili v 
imenu pravičnosti, za katero veste v vašem srcu da je napačna – občutili ne boste nič 
drugega kot ţalost. Takrat Me morate poklicati, vašega Jezusa preko te Molitve, da 
vam pomagam ko boste nemočni. 

Kriţarska Molitev (152)  Pomagaj mi, kadar sem nemočen 
 
Dragi Jezus, pomagaj mi kadar sem nemočen. Osvobodi me greha. Odpri mi 
oči, srce in dušo za prevare hudiča in njegova zlobna dejanja. Napolni me s 
Svojo Ljubeznijo, kadar čutim sovraštvo v svojem srcu. Napolni me s Svojim 
Mirom, kadar ţalujem. Napolni me s Svojo Močjo, kadar sem slaboten. Reši me 
iz ječe, v kateri sem, da bom svoboden in na varnem v Tvojem Svetem Naročju. 
Amen. 

Moja Ljubezen je večna. Vaša duša je večna. Moje Kraljestvo je večno, prav tako pa 
tudi Kraljestvo hudobca. 

Kadar zagrešite teţak greh, se morate prav vsako sekundo bojevati, da se rešite te 
nevarnosti in si prizadevati, da Mi ostanete zvesti v vsakem trenutku. Najlaţja pot do 
tega je, da ljubite drug drugega, kot vas Jaz ljubim. Vse kar vas oddaljuje od 
medsebojne ljubezni, ne prihaja od Mene. 

Vaš Jezus 

 

Mati Odrešenja: Ta Dar Zaščite za otroke je zapovedal moj ljubljeni 

Oče 

Sobota, 31. maj 2014 ob 16:20 

Moj dragi otrok, starše pozivam, da svoje otroke in mladino po vsem svetu, 

posvetijo mojemu Brezmadeţnemu Srcu. 

Moj dragi Sin, Jezus Kristus, ţeli da to storim, ker jih bo prekril s Svojo 

Predragoceno Krvjo in jih tako zaščitil. Dragi otroci, On ţeli da to storite zato, da 

bo lahko izlil velike Milosti na njih. Ta Dar Zaščite za otroke je zapovedal moj 

ljubljeni Oče.  



On obljublja velike Milosti po Njegovem Sinu, Jezusu Kristusu. Tisti otroci, ki 

bodo posvečeni meni, bodo zaščiteni pred vplivom hudobnega duha. 

Moj Sin bo storil vse kar je potrebno, da zdruţi vse druţine v Njegovem Novem Raju. 

Če boste posvetili svoje otroke meni, Materi Odrešenja, bo dana velika Zaščita vsaki 

druţini, katerih imena otrok so priporočena meni. 

Moja ljubezen do Boţjih otrok je zelo posebna, kajti jaz sem Mati vseh Boţjih otrok. 

Duše, ki bodo posvečene meni, Materi Odrešenja, bodo rešene po Usmiljenju 

Mojega Sina. Te duše ne bodo podlegli prevari, ki jo bo svetu predloţil antikrist. 

To Molitev morate moliti enkrat na teden pred podobo vaše ljubljene Matere, 

sebe pa pokriţati z Blagoslovljeno Vodo preden jo začnete moliti. 

 

Kriţarska Molitev (153) Dar Zaščite za otroke: 

O Mati Boţja, Mati Odrešenja, prosim te posveti duše teh otrok (navedite 
imena…) in jih izroči svojemu ljubljenemu Sinu. Moli, da bo Jezus z močjo 
Svoje Predragocene Krvi te male otroke prekril in varoval z vsakršno zaščito 
pred zlom. Draga Mati, prosim te, da zaščitiš mojo druţino v času velikih stisk 
in da se bo tvoj Sin z naklonjenostjo ozrl na mojo prošnjo, da bi moja druţina 
postala eno s Kristusom in da bi nam podaril Večno Odrešenje. Amen. 

Pojdite in bodite hvaleţni za Ljubezen, ki jo ima Bog do svojih otrok. Veliko 

Usmiljenje in Veliki Blagoslovi bodo dani vsakemu otroku in mladostniku, čigar ime 

izročite meni za posvetitev mojemu Sinu. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 


