
Moji zvesti učenci, vključno z duhovniki in s svetimi sluţabniki vseh 
Krščanskih veroizpovedi, Mi bodo še naprej tesno stali ob Strani 

Petek, 1. november 2013 ob 23:17 

Moja nadvse ljubljena hči, hudi duh se širi in vpliva na vse, ki silovito nasprotujejo 
tem Sporočilom. To bo vodilo k več hudobije, laţem in do potankosti dodelanim 
spletkam, zasnovanim, da bi zaustavile to Poslanstvo. Ne smeš se ozirati na tiste z 
zlobnimi jeziki in tiste, ki jih razjeda duhovno ljubosumje, ki bi storili vse, da bi 
poskusili ter uničili to Moje Poslanstvo, da vsem prinesem odrešenje. 

Povem vam, vsem, ki hodite za Menoj, ta Sporočila so preveč pomembna, da bi 
posvečali kakršno koli pozornost tistim, ki vas sovraţijo v Mojem Imenu. Kajti merijo 
Vame, Jezusa Kristusa. Zapomnite si to. Toda njihov napuh bi jih prepričal, da tako 
ravnajo, ker Me ljubijo. Vedeti morajo, da Jaz nikdar nikomur ne bi v Svojem Imenu 
dovolil govoriti takšnih laţi ali širiti podlih govoric o drugi duši. 

Jaz, Jezus Kristus, Jagnje Boţje, imam Oblast samo za to, da vam v teh časih 
razodevam Resnico. Resnica bo pretresla mnoge in Resnica bo grenka za 
pouţitje, saj je takšne pomembnosti, da jo bodo zmoţni sprejeti samo tisti, ki 
so močni v svoji ljubezni do Mene. Resnica vas bo osvobodila, ne glede na to, 
kako teţko vam jo je prebaviti. Odprla vam bo oči za zlo, kadar se ta zamaskira 
kot dobro; za hudobne ljudi, ki širijo bogokletje, kadar trdijo, da govorijo Mojo 
Besedo, in za Moje sovraţnike, ki hočejo uničiti Boţje otroke. 

Številni laţni preroki, razširjeni v vsakem narodu, bodo nastopili, da bi razglašali, da 
so laţi, ki bruhajo iz antikristovih ust, resnica. Prav tako bodo zatrjevali, da je antikrist 
Jaz. Vse bodo govorili o Evangelijih, kar se bo zdelo točno, in uporabljali bodo 
odlomke iz Svetega Pisma, vključno z Mojimi navedki, da bi opravičevali svoja 
nizkotna poslanstva. Toda tisti, ki Me poznate, boste vedno našli laţ in herezijo v 
njihovih tako imenovanih preroških besedah. Oporekali bodo tem Sporočilom in Mojo 
Besedo razglasili za herezijo. Zdaj je čas, da izključite vse tiste glasove, ki vas 
pozivajo, da namesto Meni prisluhnete njim. Še naprej se morate opominjati glede 
Resnice, ki jo vsebujejo Sveti Evangeliji. Poslušati morate Mene, ko vas poučujem. 

Vsi tisti, ki so Mojo Cerkev vodili v preteklosti, vsi tisti, ki znotraj Moje Cerkve 
oskrbujejo Boţje otroke z Resnično Boţjo Besedo, in vsi tisti, ki bodo ostali zvesti 
Resnici, bodo kmalu odrinjeni na stran. Katoliška Cerkev bo podala celo vrsto skrb 
vzbujajočih izjav, zakaj se mora spremeniti ter popraviti vsak del svoje 
strukture. Kot opravičilo za to, da Mojo Cerkev obrne narobe, bo uporabila grehe 
tistih znotraj Moje Cerkve in onih, ki so Me izdali. Mnogi Moji sveti sluţabniki bodo 
odstranjeni in razglašeni za grešne kozle. Številne bodo poiskali in zoper 
njihovo dobro ime izrekali neresnice, pa tudi druge obtoţbe, preden jih bodo 
odslovili. Tako bodo mnoge svete sluţabnike odvrnili proč od Moje Cerkve, da 
bi omogočili Boţjim sovraţnikom od znotraj prevzeti popoln nadzor nad njo. 
Vsako obrekovanje, ki ga bodo sovraţniki Boga zagrešili proti Mojim svetim 
sluţabnikom, se bo javno pozdravljalo in predstavljalo kot nekaj dobrega, tako da bi 
dobro ime Cerkve ostalo neomadeţevano. 



Oh, kako boste vsi zavedeni in kako se bo Resnico prikrivalo, skrilo in nato prezrlo. 
Vse te spremembe bodo v prihodnosti nastopile naglo, širitev teh reči pa bo osupnila 
mnoge. Sredi vsega tega bodo zmeda, strah, ţalost in velika stiska. Moja Cerkev bo 
postala tako razdrobljena, da bo uničeno vse zaupanje za njenimi zidovi. To bo 
vzbudilo velik strah, nato pa bo Katoliška Cerkev postala vodilna sila v novi eni 
svetovni religiji, in sicer na način, ki se sprva ne bo zdel jasen. Ta nova gnusoba 
bo razglašala veliko ljubezen do revnih in lačnih tega sveta. Toda ne bo oznanjala 
Moje Besede, niti ne bo ostala zvesta Moji Cerkvi. Vendar pa bo Moja Cerkev ţivela 
še naprej. 

Moji zvesti učenci, vključno z duhovniki in s svetimi sluţabniki vseh Krščanskih 
veroizpovedi, Mi bodo še naprej tesno stali ob Strani. Moj preostanek se bo obdrţal 
in nikoli ne more umreti, zakaj Jaz Sem Cerkev. Mene nikoli ni mogoče uničiti. 

Vaš Jezus 

 

Največje preganjanje bodo Kristjanom prizadejali Kristjani 

Sobota, 2. november 2013 ob 20:30 

Moja draga ljubljena hči, pozvati moram vse Boţje otroke, naj se zdruţijo v edinosti in 
molijo za Mojo Cerkev na Zemlji. 

Moje Srce se obrača v tem času, zakaj veliko sovraštvo se izkazuje tistim, ki so 
dejavni Kristjani. Preganjanje Kristjanov se bo nadaljevalo v vseh drţavah, in to 
vključuje vse tiste, ki imajo v tem trenutku svobodo, da prakticirajo  svoje čaščenje 
Mene. Največje preganjanje bodo Kristjanom prizadejali Kristjani. Najhujše bičanje 
Mojega Telesa na Zemlji bo od znotraj, kajti vzdignil se bo brat proti bratu in 
sestra proti sestri. Kmalu boste videli razglasitev novih molitev, ki jih bo uvedla 
nova liturgija.  

Glavne spremembe bodo zadevale Sveto Obhajilo, pri čemer bo to 
predstavljeno kot nekaj, kar ima le malo skupnega z Mojo smrtjo na Kriţu, ko 
sem dal Svoje Telo za vse grešnike. S tem, ko boste razglasili, da Sveto 
Obhajilo pomeni zdruţevanje vsega človeštva v eno pred Bogom, Me boste 
ţalili, ker bi to bilo v nasprotju z Resnico. Resnica nič več ne pomeni Resnice, ker 
toliki širijo laţi, pretiravajo in ne razumejo, kako zlahka je mogoče poseči v Resnico. 
Kadar je potvorjena na pretanjen način, mnogi ne bodo opazili sprememb, ko se ne 
upošteva Resnice. Laţi bodo zavzele mesto Resnice, razdelile človeški rod in 
povzročile ločitev od Boga, kar bo vodilo v uničenje. 

Vedno negujte Resnico, kajti brez nje bo sonce potemnelo, luna ne bo več 
dajala svetlobe, ko se bo znočilo, in zvezde ne bodo več sijale v tistih dneh, ki 
bodo nakazovali poslednjo temo, preden pridem Jaz, da ponovno prevzamem 
Svoje Kraljestvo. 

Takrat vas bo rešila samo Resnica. 

http://www.thewarningsecondcoming.com/the-greatest-persecution-will-be-inflicted-by-christians-upon-christians/


Vaš Jezus 

 

Jaz ne dajem nobenemu človeku oblasti, da sodi drugega, da o 
drugem grdo govori ali obrekuje duhovnost druge duše 

Nedelja, 3. november 2013 ob 19:07 

Moja draga ljubljena hči, način, kako prepoznati Satanski napad, je, da 
pogledate, kako se obnašajo duše, ki so okuţene s hudobcem. Nikdar ne bodo 
spokojne. Namesto tega bodo s popadljivo vznemirjenostjo kričale vulgarizme, 
lagale in besno grmele nad svojimi tarčami. Prav zdaj Satan in njegovi demoni 
strašansko besnijo, napadali pa bodo vse in vsakogar na svoji poti, ki oznanja Boţjo 
Besedo v teh časih. 

Duše, ki so polne lastnosti, povezanih s hudičem, kakršne so napuh, 
prevzetnost in pretirano spoštovanje svoje lastne pomanjkljive inteligence, 
bodo prve v vrsti, ki bodo napadale tiste, ki vodijo Mojo Preostalo Vojsko. 
Vsaka taktika, vsako dejanje in vsak besedni napad bodo zaznamovani z 
globokim in neomajnim sovraštvom do duš, ki jih bodo napadale. Njihovi napadi 
se bodo vedno izrazili tako, kot če bi vas, ţrtve, brcnili v trebuh – klasični Satanski 
napad. 

Kadar doţivite klevetanje, laţne obtoţbe in obrekovanje zoper sebe, Moji ljubljeni 
verni, boste vedeli, da to nikdar ne bi moglo prihajati od Mene, vašega Jezusa. Jaz 
ne dajem nobenemu človeku oblasti, da sodi drugega, da o drugem grdo govori ali 
obrekuje duhovnost druge duše, v Boţjih Očeh. Samo Jaz, Jezus Kristus, lahko 
Sodim človeka za njegove grehe. Nikomur drugemu ni bila dana ta pravica, kajti to 
pripada samo Meni. 

Kadar v Mojem Svetem Imenu drugega sodite s sovraštvom v svojem srcu, 
bom tudi Jaz sodil vas po vaših dejanjih. Kadar prizadenete drugega Boţjega 
otroka ter ga razglasite za hudobnega, potem boste tudi vi obsojeni kot 
hudobni v Mojih Očeh. Oko za oko – to bo vaša kazen. Morda mislite, da ste 
opravičeni, kadar v Mojem Imenu očrnite drugo dušo, toda namesto tega ste 
sovraţnik v Mojih Očeh. Tisti, ki se povzdigujejo pred Menoj, zatrjujoč, da so zaradi 
svojega človeškega znanja boljši, morajo vedeti, da se bodo spremenili v nič. Kadar 
Me tajite in razglašate, da Moja Sveta Beseda prihaja iz ust hudobca, tedaj ste 
si zapečatili svojo usodo in nikoli ne boste videli Mojega Obličja. Nobeno 
Usmiljenje ne more biti vaše, kajti zoper Mene ste izrekli bogokletje. 

Moje svarilo tistim, ki Me izdajajo, je tole. Če se bojujete z Menoj, ne boste nikoli 
zmagali. Moja Moč je Vsemogočna. Noben človek Me nikdar ne bo porazil. Kljub 
temu pa bodo mnogi zlomili Moje Srce, ko bodo poskušali tekmovati z Menoj, se 
razglašali za večje od Mene ter govorili, da je njihovo znanje boljše od Mojega. Proč 
izpred Mene, vi nehvaleţni moţje in ţene – vaši grehi bogokletja nikoli ne bodo 
pozabljeni. 

Jezus Kristus, Odrešenik človeštva 



Srd Mojega Očeta bo naraščal, bolj ko se bodo Njegovi nehvaleţni 
otroci vzdigovali v kljubovanju zoper Njegovo Vsemogočno Zavezo 

Ponedeljek, 4. november 2013 ob 16:00 

Moja draga ljubljena hči, Boţji otroci morajo razumeti grozovitost velike bitke, ki 
se odvija med Mojim ljubljenim Očetom in hudobcem. Tako redki med vami bi 
sploh lahko razumeli silovitost te velike bitke, ki se je ţe pričela. 

Angeli v Nebesih so pričeli poslednjo bitko, da bi uničili sovraţnike Mojega 
Očeta na Zemlji. Med svojim divjanjem bo bitka zajela duše vsepovsod. Še 
posebej bo zavedla duše tistih, ki so v temi in ki Me ne poznajo v resnici, da se 
bodo borili proti tistim, katerih imena so v Knjigi Ţivljenja. Tisti, ki Me ne 
poznajo, ki ne verujejo Vame, ki ne verujejo v Mojega Očeta in ki ne verujejo, da 
Satan obstaja, bodo s strani opazovali, kako se dve Krščanski vojski spopadata na 
Zemlji. Ti dve strani bosta vsebovani znotraj Krščanskih Cerkva. Kristjani na obeh 
straneh bodo trpeli največje preganjanje in vlekli jih bodo na vse strani, da bi jih 
prepričali, naj Me zapustijo. 

Nedolţne duše bo prizadelo sovraštvo, ki jim ga bodo izkazovali Boţji sovraţniki, 
Satan pa bo uporabljal obe strani kot figuri v sovraštva polnem načrtu, kar bo imelo 
za posledico strahotno opustošenje na Zemlji. Opustošenje bodo povzročili grehi ljudi 
ter njihovo izdajstvo Mene. Njihovo zavračanje Boga, Mojega Očeta, bo očitno, ko 
se bodo odločili spremeniti Zakone, določene na Njegov Ukaz, tako da bi jih 
lahko naredili sprejemljive za svoje grešno ţivljenje. Vedite, da bo to pripeljalo do 
strašne kazni. 

Srd Mojega Očeta bo naraščal, bolj ko se bodo Njegovi nehvaleţni otroci vzdigovali v 
kljubovanju zoper Njegovo Vsemogočno Zavezo. Tisti, ki se pripravljajo na Moj Drugi 
Prihod, bodo zabarikadirani v nekakšno ječo, ko jih bodo silili poţreti laţi. Če ne bodo 
hoteli sprejeti herezij, ki jim jih bodo vsiljevali, jih bodo vrgli ven iz njihovih cerkva. 
Moja Beseda bo kmalu pozabljena. Vse, glede česar sem vas Jaz opozarjal, se bo 
zgodilo natanko tako, kot sem vam povedal. Tisti, ki so slepi za Resnico, bi raje 
ţiveli v laţi, ker bo laţe sprejeti laţi, saj bodo v obliki, v kateri jim bodo predstavljene, 
zelo mikavne. 

Herezija bo predloţena mnoţicam kot del nove konstitucije v Moji Cerkvi, ki 
nima nič opraviti z Menoj. Vsi bodo kriče pristali na to, ker niso ostali pozorni na 
čase, o katerih so bili opozorjeni, ki zadevajo obdobje pred Velikim Dnem. Zdaj se 
morate pripraviti na ta Dan. Oditi morate stran, kadar se dvomi v Moje Boţanstvo, 
kakor se bo na mnoge načine v Moji Cerkvi na Zemlji. Če se spopadete z Mojimi 
sovraţniki, ne boste zmagali. Ignorirajte jih. Molite za njihove duše in 
pripravljajte svoje, kajti kmalu bo vsega konec.  

Vaš Jezus 

 

 



Boţja Luč vas bo obsijala, in Jaz obljubljam, da se ne boste počutili 
sami 

Torek, 5. november 2013 ob 11:00 

Moja draga ljubljena hči, Bog je ţe pričel poslednje priprave, tako da zagotovi, da bo 
zveličanje prineseno vsem Njegovim otrokom. Toliki med vami se ne zavedate, kaj 
točno pomeni Drugi Prihod, in zato se ne pripravljate. Mnogi med vami ste prepričani, 
da se še dolgo časa ne bo zgodil. Tako bodo samo tisti, ki so resnično pripravljeni, 
nared, da pozdravijo Mene, svojega Ţenina, oblečeni in predstavljeni pred Menoj, kot 
se spodobi. Drugi bodo spali, nepripravljeni in zbegani. Nekateri ne bodo verovali 
Vame, dokler Me ne bodo videli po vsem svetu. Nekateri bodo umrli od šoka, toda 
večina bo napolnjena z radostjo in s čudenjem. Tistim, ki so se pustili zavesti, ho 
odpuščeno, če Me bodo rotili, naj jim podelim imuniteto. Ţal pa bodo številni 
odklonili Moje Veliko Usmiljenje, ker bodo njihova srca do tedaj okamnela in jih nič ne 
bo odprlo. 

Čas, ki prihaja, bo poln velikih razodetij in posebnih Milosti, izlitih nad vas. To 
počnem zato, da vas delam vedno močnejše, tako da ne boste prodali svoje duše v 
zameno za posvetne čare. Vse več se vas bo bolj zbliţalo z Menoj, in ko Jaz govorim 
z vašo dušo, se boste počutili mirni sredi grozote velike apostazije. Ko boste doţiveli 
to grozoto, boste bolje pripravljeni, da se ji boste zoperstavili ter pomagali drugim. 

Boţja Luč vas bo obsijala, in Jaz obljubljam, da se ne boste počutili sami, 
četudi vas zavrnejo tisti, ki drugače ne morejo. Ko sem ţivel na Zemlji, so 
farizeji tolike odvrnili od Mene. Isto se bo zgodilo zdaj. Mnoge med vami bodo 
prepričevali, da bi ne le zavrgli Moj Klic iz Nebes v tem času, ampak tudi Moje 
Nauke. Mojih Naukov nikoli ni mogoče spremeniti, ker so Resnica, in samo 
Resnica vas lahko reši. 

Vaš Jezus 

 

Vsi pretresi, ki jih boste kmalu doţiveli, bodo dokaz Resničnosti 
prerokb, danih Mojemu ljubljenemu Janezu v Knjigi Razodetja 

Četrtek, 7. november 2013 ob 18:35 

Moja draga ljubljena hči, čas za novi začetek je blizu. Medtem ko je še naprej 
občutiti Veliko Stisko, se bo odvilo veliko dogodkov. 

Sovraţniki znotraj Moje Cerkve bodo brez kakršnega koli občutka sramu poskušali 
reči, da novo eno svetovno sekularno cerkev, ki sprejema vse grešnike in vse religije, 
odobrava Bog. Kadar tisti v Moji Cerkvi pozdravljajo sekularni svet, ta ne bo več 
sledila Resnici. Kadar ste Moj resnični učenec, bo vašo vero videti v vaših 
dejanjih in delih. Kadar ste Moji, boste ostali zvesti Boţji Besedi. Kadar 
ohranite Mojo Besedo, ste poslušni vsemu, kar sem vas Jaz učil. Kadar niste 
od Mene, boste preklinjali svoje brate in sestre.  



Kadar niste od Mene, boste sovraţili tiste, ki so od Mene. Kadar ste prepričani, 
da boste imeli večno ţivljenje, ne da bi si ga morali zasluţiti, tedaj se zelo 
motite. 

Če pravite, da je greh naraven in da bi samo pravični ter pošteni Bog odpustil vsak 
greh, potem je to res. Če pa verjamete, da je večno ţivljenje vaša naravna pravica in 
da se vam ni treba najprej spokoriti, potem zanikate Resnico. Jaz ljubim vsakega 
izmed vas. Jaz nikoli ne bi bil krut, neprijazen, zloben, ţaljiv ali škodoval 
kateremu koli Boţjemu otroku. Toda Jaz nikoli ne bom odprl vrat v Svoje Kraljestvo 
nobenemu grešniku, razen če pokaţe resnično kesanje nad svojimi grehi. Kadar vas 
vodim k zveličanju, Jaz odprem vsaka vrata, tako da vas bom lahko sprejel poslednji 
dan. Zdaj se odpirajo številna vrata, a redki vstopajo skoznje. Niti eden izmed vas ne 
bo vstopil v Moje Kraljestvo, če ne ubogate Moje Besede, ki vam je dana v Svetih 
Evangelijih. Vaša vera mora biti čista. Vaša medsebojna ljubezen mora biti pristna, 
vaša pokorščina Moji Besedi pa vam bo pridobila Dar večnega ţivljenja. 

Številni, ki sebe imenujejo Kristjani, so nezvesti Moji Cerkvi. V Svetem Obhajilu 
Me prejemate s počrnelimi dušami. Ne menite se za Moje Nauke in opravičujete 
grehe, za katere ste prepričani, da so nepomembni v vaših očeh. Z zlobnim 
jezikom širite laţi o drugih ter mnoge obsojate v Mojem Svetem Imenu. Resnica 
vam je bila dana v Svetih Evangelijih, a ne udejanjate tega, kar vas učijo. Moja 
Ljubezen do vas pomeni, da bom Jaz, četudi si mnogi med vami ne boste zasluţili 
Odrešenja, ki Sem ga dal svetu s Svojo smrtjo na Kriţu, še vedno vsem vam naklonil 
moţnost videti Resnico med Mojim Boţjim Usmiljenjem, ko bom prišel pred vas, da bi 
vam pomagal odločiti se, ali boste sprejeli Moj Dar ali ne. 

Vsi pretresi, ki jih boste kmalu doţiveli, bodo dokaz Resničnosti prerokb, danih 
Mojemu ljubljenemu Janezu v Knjigi Razodetja. Ko boste videli Cerkev stopiti v zvezo 
s sekularnim svetom, boste vedeli, da je prišel čas za Moje Poslanstvo, da zberem 
duše po vsem svetu. 

Vaš Jezus 

 

Mati Odrešenja: Kadar je poslanstvo, ki zatrjuje, da govori Boţjo 
Besedo, laţno, ne bo deleţno nobenega sovraštva 

Petek, 8. november 2013 ob 12:09 

Moji dragi otroci, kot cenjeni Boţji otročiči nikoli ne smete dovoliti, da se razhajanja 
sprevrţejo v medsebojno sovraštvo. Hudobec med vami povzroča strašno trpljenje s 
širjenjem svoje zlobne okuţenosti, še posebej pa proti Boţjim izvoljenim vidcem in 
prerokom. 

Kadar je Bog navzoč v Poslanstvu, odobrenem od Njega na Zemlji, da bi se 
reševalo duše, ga bo Satan vselej napadal. Resnične Boţje preroke boste 
spoznali po preganjanju in sovraštvu, ki so ju deleţni. Spoznali jih boste po 
javnem zavračanju njihovih poslanstev ter hudobnih dejanjih, ki jim jih bodo 
prizadejali drugi. 



Kadar je poslanstvo, ki zatrjuje, da govori Boţjo Besedo, laţno, ne bo deleţno 
nobenega sovraštva, ker Satan nikoli ne bo javno napadal tistih, ki jih zapeljuje. 
Kadar Se moj Sin razodeva, bo On vedno ţaljen, saj človekov greh slednjega 
ločuje od Boga. Ko je moj Sin ţivel na Zemlji, so kričali Nanj, kamor koli je šel. 
Preklinjali so Ga in metali kamne Vanj ter v vse tiste, ki so hodili za Njim. 
Medtem ko so Njega razglasili za sleparja, pa so se prilizovali številnim laţnim 
prerokom, ki so skušali tekmovati z Njim. Prav tako bo, ko se bo On odpravil na 
Svojo poslednjo pot, da zbere vse tiste, ki ostanejo v Njem ter z Njim. On bo 
zdruţil vse tiste, ki ţivijo po Njegovih Naukih in ki ostanejo zvesti ter poniţni 
sluţabniki. On se bo nato ob pomoči Svoje Preostale Cerkve bojeval do bridkega 
konca, da bo rešil kolikor je mogoče veliko duš, vključno z dušami vseh Njegovih 
sovraţnikov in vseh tistih, ki Ga nočejo sprejeti. 

Če ljubite mojega Sina, Ga nikdar ne smete prizadeti s tem, da sovraţite drug 
drugega. Moj Sin vam je dejal, da ne morete ostati v edinosti z Njim, kadar je v 
vašem srcu sovraštvo. 

Molite, molite, molite, da boste vsi, ki se opredeljujete za Kristjane, sledili zgledu, ki 
ga je dal moj Sin. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

Mnogi bodo kmalu pričeli uporabljati svoje poznavanje znanosti za 
presojanje Najsvetejših Evangelijev 

Sobota, 9. november 2013 ob 11:48 

Moja srčno ljubljena hči, mnogi bodo kmalu pričeli uporabljati svoje poznavanje 
znanosti za presojanje Najsvetejših Evangelijev. Namesto oznanjanja Resnice Moje 
Besede, ki prihaja od Boţje Modrosti, jo bodo pričeli potvarjati, zato da bi ji dali 
modernejšo podobo. 

Vse Moje Besede, vsebovane v Svetem Evangeliji, bodo interpretirane drugače. 
Trdili bodo, da Moja Beseda pomeni nekaj novega, kar bo bolj relevantno v 
današnjem svetu. Skušali bodo navajati primere, kako bi vas Jaz učil, če bi 
danes ţivel na Zemlji. Izginila bo preprostost Boţje Besede, ki je za vsakogar. Tisti, 
ki so inteligentni, razgledani in ki so ponosni na človekov napredek v svetu znanosti, 
bodo potem pričeli izrekati ţaljive trditve. 

Cerkev bo sprejela tako imenovana nova znanstvena odkritja, ki bodo vzbudila 
dvom o tem, kar vsebuje Sveto Pismo. Razkrili bodo, kar so po njihovem novi 
dokazi, ki mečejo senco dvoma na to, kako je bil svet ustvarjen. Nato bodo 
pravili, da so veliko tega, kar vsebuje Biblija, preprosto metafore, zasnovane, da bi 
ustvarile mir med ljudmi.  



Uporabili bodo sporočilo humanizma, medsebojne ljubezni v smislu vaše 
sposobnosti, da poskrbite za uboge, neizobraţene in pomoči potrebne, kot 
nadomestek za Resnico, ki vam je bila dana v Evangelijih. Nato bodo laţne nove 
doktrine, ki se bodo zdele podobne Resnici, sprejeli duhovniki, in samo tisti, ki 
ostanejo neomajno zvesti Moji Besedi, bodo ohranili Resnico pri ţivljenju. 

Moji preljubi verni, kadar ugotavljate, da bodo le še zelo redki poslušali Resnico – 
Boţjo Besedo – tedaj morate tolaţiti drug drugega. Še naprej morate tiste v Mojih 
Cerkvah, ki bodo ploskali herezijam, ki bodo uvedene, spominjati na Resnico, kajti 
številni med njimi se tega ne bodo zavedali. Tako daleč stran bodo odpadli od Mene, 
da bodo rade volje sprejeli takšne spremembe. Za tiste z malo vere bo veliko laţe 
sprejeti besedo onih, ki zahtevajo reformo, kot pa ostati zvest Boţji Besedi. 

Poziv k prvim spremembam bo nastopil kmalu. Z ljubeznivostjo, ki bo 
pomirjala, in s strastnim govorjenjem o potrebi, da bi se dvignili kot en sam 
zdruţeni svet – da bi izkazovali ljubezen in strpnost do vseh – boste zapeljani v 
največjo zmoto. Mnogi bodo pretreseni nad tem, s kakšno naglico se bo zdelo, da 
Moja Cerkev sprejema sekularni svet. Mnoge bo prevzel način, na katerega se bodo 
različne religije, pogani ter heretiki prerivali, da bi se pridruţili tej novi, eni svetovni 
dobrodelni cerkvi. Govorili bodo: »Končno je tolerantna cerkev ponudila roko vsem.« 
Nič več jih ne bo sram pokazati svoje neposlušnosti Bogu. Namesto tega bodo 
ošabno razglašali, da njihovi bedni grehi niso samo sprejemljivi v Boţjih Očeh, 
marveč da sploh več ne veljajo za grehe. To bo vsepovsod povzročilo veliko 
veseljačenje. 

Prvič v zgodovini bodo tisti, ki Mojo Cerkev peljejo v zmoto, ljubljeni, 
oboţevani ter ne bodo deleţni tako rekoč nobene kritike. 

Zdaj bo največja herezija, kakršne ni bilo videti od Moje smrti na Kriţu dalje, 
pogoltnila Mojo Cerkev na Zemlji. Moje Cerkve bodo napolnili z ţaljivimi 
poganskimi simboli, Mene pa ne bo nikjer videti. In medtem ko bodo oni polnili 
zgradbe, ki so jih postavili, da bi Me častili, pa bo Moja Resnična Cerkev, sestavljena 
iz tistih, ki ostanejo zvesti Resnici, postala edini Resnični Tempelj Boţji, zakaj ti 
nikdar ne bodo pristali na oskrunitev Mojega Telesa. Njihova vera jim bo omogočila, 
da bodo širili Evangelije ter ohranili Plamen Svetega Duha pri ţivljenju. 

Vaš Jezus 

 

Bog Oče: Nobena znanstvena presoja ne bo smiselna, ko bo videti 
dva sonca 

Nedelja, 10. november 2013  ob 15:00 

Moja najdraţja hči, Moja Ţelja je, da zelo kmalu zberem skupaj vse Svoje otroke, da 
bodo doţiveli Mojo Obljubo. Moj Veliki Dar bo prišel sredi strašnega duhovnega 
preganjanja, ko bo zanikano vse, kar Sem Jaz. Svetu bodo predstavljeni novi bogovi, 
od katerih nobeden ne obstaja. Prekriti s sijajno fasado bodo zasnovani, da bi 
zaustavili vso vero v Moj Obstoj. Vsa ta herezija bo ugasnila Boţjo Luč. 



Kmalu zvezde ne bodo več sijale s svojo veliko jakostjo. Kmalu bom Jaz 
nejevernemu svetu pokazal nova, nepričakovana znamenja, ki se bodo 
nasprotovala vsemu človeškemu razumevanju znanosti,  ko se bo razodel 
začetek Mojega Posredovanja. Nobena znanstvena presoja ne bo smiselna, ko bo 
videti dva sonca. Nobena opredelitev na podlagi človekove omejene vednosti ne bo 
smiselna. Kljub vsemu pa bodo vzeli vsako znamenje, dano svetu iz Nebes, in 
pravili, da v vesolju obstaja še neko drugo človeško ţivljenje. 

Jaz Sem Stvarnik vsega ţivljenja. Jaz Sem ustvaril človeka. Jaz Sem ustvaril svet. 
Nikoli ne zanikajte tega, kajti kadar to storite, boste sledili laţnemu nauku. Vsako 
posredovanje iz Nebes – in veliko jih bo – bodo na hitro odpravili. Ko boste 
videli ta znamenja, vedite, da je Dan Drugega Prihoda blizu. 

Prosim vas, dragi otroci, da Me nikoli ne zatajite ali zanikate Moje Obljube, da bom 
svetu prinesel poslednji mir ter spravo, kar je vaše, če boste to sprejeli pod Mojimi 
Pogoji in ne pod svojimi. Moja Volja se bo naposled kmalu izpolnila. Da vas 
pripravim, bom Jaz svetu pokazal številne čudeţe na nebu, v vesolju in 
planetarnem sistemu. Ko boste doţiveli te dogodke, hočem, da ste radostni, kajti 
tedaj boste vedeli, da Jaz naznanjam vrnitev Svojega Sina, da bo dopolnil Svojo 
Obljubo večnega odrešenja. 

Obrišite si solze s svojih oči. Jaz vem, kako teţke bodo vaše preizkušnje. Obračam 
se na vse Svoje Otroke, vključno z verniki in nevernimi, pa tudi s tistimi, ki so krivi 
strašnega greha – nihče izmed vas ni izključen. Ko se spravite z Mojim Sinom, boste 
postali del njega in boste z Njim kraljevali v Raju, na vekomaj. 

Vaš Ljubljeni Oče 

Bog Najvišji 

 

Mati Odrešenja: Odrešenje je vaše samo preko sprave z Bogom 

Nedelja, 10. november 2013 ob 15:20 

Moj dragi otrok, moja vloga kot Matere Odrešenja je, da vas spomnim na vse, kar 
sem vam povedala skozi stoletja. Ljubite drug drugega, kakor vas ljubi moj Sin. 
Izkazujte sočutje vsakomur in še posebej tistim, ki vas preganjajo. Prisluhnite temu, 
kar sem povedala vidcem v La Salettu in Fatimi, ter jih zelo podrobno 
preučujte. Zelo malo tistega, kar sem naročila, ste izvršili. Moja opozorila niso 
bila upoštevana, posledice ignoriranja tega, kar vam je bilo izročeno, pa bodo 
zdaj postale resničnost. 

Kadar Nebesa človeštvu razodevajo sporočila, je tako, kot bi sporočali veliki kamniti 
utrdbi. Nekatera moja razodetja so se prebila skozi in so bila upoštevana. Številna so 
maloverni preprosto zavrgli in trdnjava je postala nedostopna za posredovanje iz 
Nebes, ki vam je dano, da bi povečalo vašo vero ter vas ohranilo varne v Boţjem 
Naročju. 



Moja vloga kot Soodrešenice pomeni, da je bila moja moč zoper hudiča 
okrepljena na način, ki mi ga Bog pred tem ni naklonil. Zato je zdaj čas, ko 
bodo sovraţniki mojega Sina pazljivo ustavili vsako poboţnost do mene. Kadar 
se hiti s čaščenjem mene in kadar se izkrivlja zahtevo za zaščito drţav pred 
komunizmom, tedaj moje ţelje ne bodo uresničene. Odslej naprej bom redkost 
v uradnem patronatu, ki se meni, Boţji Materi, običajno zaupa v Cerkvah 
mojega Sina na Zemlji. Mojo moč proti zveri se bo preprečevalo z odstranitvijo moje 
podobe, mojega Svetega Roţnega Venca in ostalih poboţnosti k meni iz številnih 
Katoliških Cerkva. 

Nato bodo Boţji templji odstranili vse sledi mojega Sina, Jezusa Kristusa, v 
pripravah na zver, ki bo prišla in sedela na prestolu v najvišjem Boţjem 
templju. Potem bodo priredili resnični pomen sprave z Jezusom Kristusom, ko bodo 
trdili, da Boga ni več treba prositi, naj vam odpusti vaše grehe, če ţivite dobro 
ţivljenje. Ljudje bodo pričeli verjeti v svoje lastne poglede na to, kaj jih napravi za 
dobre v Boţjih Očeh. Toda nikoli in nikdar ne smete pozabiti, da odrešenje, Dar prav 
vsakemu grešniku na svetu, nikoli ne more postati njihovo, če prej ne prosijo Boga, 
naj jim odpusti. To je jedro Zaveze, ki jo je za človeški rod pridobila smrt mojega Sina 
na Kriţu. Jezus Kristus je za svet pridobil odrešenje od greha ter Dar Večnega 
Ţivljenja. Da bi prejeli ta Dar, morate prositi Boga, naj vam odpusti vaše grehe. 

Odrešenje je vaše samo preko sprave z Bogom. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

Kazni Mojega Očeta so se pričele in svet bo doţivel še veliko več 
ekoloških pretresov 

Torek, 12. november 2013, ob 15:52 

Moja draga ljubljena hči, zmotno je misliti, da Bog v tem času ne bi izvršil Svoje 
Pravičnosti v svetu. Kazni Mojega Očeta so se pričele in svet bo doţivel še veliko več 
ekoloških pretresov, ko se začenja očiščevanje Zemlje. 

Zdaj potekajo priprave in kmalu bodo sovraţniki Boga izločeni ter kaznovani, kajti 
nikoli se ne bodo obrnili in prosili za Moje Usmiljenje. Srd Mojega Očeta je silen in 
gorje tistim, ki se upirajo Boţji Besedi, zakaj posekani in pomendrani bodo, ko 
bo poslednje očiščevanje trčilo s hudobčevo okuţenostjo – vse obenem. 

Ko boste videli silovit odziv naravnih sil, boste spoznali, da se je spustila Roka 
Pravice. Človekova nadutost, njegova obsedenost s samim seboj in njegovo 
zaupanje v svojo lastno pomanjkljivo inteligenco glede duhovnih zadev so 
človeškemu rodu nakopali izlitje ognja iz štirih čaš na štiri konce Zemlje. 

Prezrli ste svarila, in tako se je bitka za uničenje greha dokončno ter zares pričela. 



Jezus Kristus 

Sin Človekov 

 

Prvo znamenje bo, da se bo Zemlja vrtela hitreje. Drugo znamenje 
se nanaša na sonce, ki bo videti večje, svetlejše in se bo pričelo 
vrteti 

Torek, 12. november 2013 ob 20:30 

Moja draga ljubljena hči, ko se bliţa  Moj Čas, bodo mnogi spali, toda tisti, ki so 
blagoslovljeni z odprtostjo svojih oči za Mojo Luč, bodo spoznali znamenja. Dani jim 
bodo tudi blagoslovi, da se pripravijo, in samo tisti, ki se Me oklepajo, bodo lahko 
vzdrţali spremembe. 

Bolj ko se pribliţuje Dan Mojega Sijajnega Prihoda, več ljudi, ki trdijo, da ljubijo Boga, 
se bo oddaljilo od Mene. Celo tisti, ki pravijo, da so sveti in sebe poveličujejo znotraj 
hierarhije Moje Cerkve na Zemlji, ne bodo mogli videti Resnice. Resnice ne bodo 
videli, ker bodo tako zaposleni s skrbjo za zadeve in ceremonije, ki bodo Zame 
ţaljive. 

Prvo znamenje bo, da se bo Zemlja vrtela hitreje. Drugo znamenje se nanaša na 
sonce, ki bo videti večje, svetlejše in se bo pričelo vrteti. Poleg njega boste 
videli drugo sonce. Potem bo vreme povzročilo, da se bo svet zamajal, 
spremembe pa bodo pomenile, da bodo številni predeli Zemlje uničeni. Te kazni 
– in veliko jih bo – bodo človeštvu odvzele njegovo prevzetnost, tako da bodo duše 
rotile za Boţje Usmiljenje. Nič drugega ne bo zganilo kamnitih src tistih, ki so Boţjo 
Ljubezen izključili iz svojega ţivljenja. 

Greh človeštva se bo naglo stopnjeval, greh malikovalstva pa se bo trikrat ovil okoli 
Zemlje. Poganstvo, oblečeno kakor gosposka monarhija, se bo vtihotapilo v Mojo 
Cerkev na Zemlji. Ko bodo pogani sprejeli Mojo Cerkev, to ne bo zato, da bi častili 
Boga. Ko se bodo pogani, ateisti in ostali neverujoči, ki odkrito zavračajo Obstoj 
Boga, oklenili Moje Cerkve, ne bom Jaz, Jezus Kristus, tisti, pred katerim bodo 
pripognili svoje koleno. Ko bo Moja Cerkev razglasila, da sprejema vse, se ne 
dajte preslepiti. To ne bo pomenilo, da sprejemajo pogane v Mojo Cerkev zato, 
da bi se ti lahko priklonili pred Mojim Tabernakljem. Ne, to bo za razkazovanje 
malikovanja, tega povzroča greh napuha, pred Menoj, da bi oskrunili Svete in 
Nedotakljive Tabernaklje. Na Moje Oltarje bodo postavili poganske simbole ter 
zahtevali, da se nič hudega sluteče cerkvene skupnosti poklonijo in svoje 
sobrate ter sosestre sprejmejo z dobro voljo ter velikodušnostjo. Od vseh se bo 
zahtevalo, da zanikajo Resnico, tako da bodo sprejeli laţne častilce, ki bodo teptali 
Moje Oltarje. Tedaj se bo spustila Boţja Roka. 

Vojne se bodo širile; potresi bodo pretresali štiri konce Zemlje in lakota bo 
pestila človeštvo, vsaka hudobna gesta ter ţalitev, storjena pred Bogom, pa bo 
imela za posledico strahovito kaznovanje.  



Kadar bodo tisti, ki sprejmejo Moje Usmiljenje, vodili Mojo Cerkev – bo vsak demon 
preklinjal te Boţje otroke. Da bi jih zaščitil, bo Bog posredoval, in gorje tistim, ki 
pljuvajo svojemu Stvarniku v Obličje. 

Prišel je čas. Tisti, ki Me preklinjajo, bodo trpeli. Tisti, ki hodijo za Menoj, bodo 
preţiveli to preganjanje, do Dneva, ko bom prišel Jaz, da jih potegnem v objem 
Svojih Usmiljenih Rok. In tedaj bodo samo tisti, ki ostanejo, ker so zavrnili Mojo Roko 
Usmiljenja, izročeni zveri, ki so jo malikovali in h kateri so se obračali po uţitek. 

Toliko ljudi Me bo zavračalo, prav do konca. Dve tretjini bosta pljuvali Vame, se 
upirali Mojemu Posredovanju in zoper Mene kričali vsakovrstne vulgarizme. Ko se bo 
Dan vse bolj pribliţeval, bodo sovraštvo zoper Mene lahko opazili vsi. Celo tisti, ki 
pred svetom vzbujajo vtis, da častijo Boga, Me bodo na tihem preklinjali. 

Dan, ko bo prevara zveri razkrita, tako da bo očitna vsem, bo dan, ki ga nihče ne bo 
pozabil. Zakaj tisti dan, ko bo svet videl sleparja, antikrista, vstati z Mojo Krono na 
svoji glavi – oblečenega v rdeča oblačila – bo dan, ko bo ogenj bruhnil iz njegovih 
ust. Ko se boste naposled zavedeli groze, ga bo zajel ogenj, on in vsi tisti, ki so mu 
prisegli zvestobo, pa bodo vrţeni v brezno. In nato bom prišel Jaz, kakor Sem vam 
rekel. Jaz bom dvignil Svojo Cerkev ter svet zbral skupaj v edinosti s Sveto Voljo 
Mojega Očeta, in končno bo vladal mir. 

Vse, kar sem vam povedal, je resnično. Vse, kar se bo zgodilo, se bo zgodilo tako, 
kakor sem vam povedal. Zgodilo se bo hitro, kajti kljub Mojemu Srdu, ki ga 
povzročata človekova hinavščina in nehvaleţnost, prihajam samo zato, da temu 
trpljenju končno naredim konec. Jaz prihajam, da rešim vse grešnike, toda mnogi ne 
bodo hoteli biti rešeni. 

Bodite močni, Moji ljubljeni verni, zakaj Jaz bom varoval vse grešnike, ki sprejmejo 
Mojo Roko Usmiljenja med Opozorilom. Tako bodo vsi Boţji otroci, verniki in 
neverujoči, vključeni v to Veliko Posredovanje iz Nebes. Toda po tem času bo Boţji 
angel ločil dobre od hudobnih. Čas je kratek. 

Vaš Jezus 

 

Njihova vera še nikoli poprej ni bila na takšni preizkušnji 

Četrtek, 14. november 2013, ob 12:00 

Moja nadvse ljubljena hči, Boţja Luč sije na vse Njegove otroke, ki so v tem času 
v edinosti z Menoj, Jezusom Kristusom. Vsi tisti Kristjani v svetu, ki ţivijo po 
Moji Besedi, ki uţivajo Moje Telo in pijejo Mojo Kri, bodo izkušali duhovno 
trpljenje kakor nihče drug zaradi svoje vere Vame. Jaz govorim o vseh Kristjanih, 
ki ţivijo po Resnici, ki se vedejo tako, kakor sem jih Jaz učil, in ki sledijo Mojim 
Naukom Besedo za Besedo. 

Vsi tisti, vključno z onimi, ki nikoli niso slišali za ta Moja Sporočila svetu, bodo kmalu 
razumeli, kako je ţiveti v Meni in z Menoj.  



Njihova vera še nikoli poprej ni bila na takšni preizkušnji, ţal pa mnogi ne bodo 
zmogli vzdrţati pritiskov, s katerimi se bodo morali soočati zaradi sovraštva, ki se jim 
bo izkazovalo. Naredili bodo vse, kar je v njihovi moči, da bi ostali zvesti Svetim 
Evangelijem, toda s tem bodo pritegnili strašno sovraštvo in razglašali jih bodo za 
laţnivce. Ne bo dolgo, pa bodo vsi Kristjani, ki bodo kljubovalno oznanjali Mojo 
Besedo, obtoţeni, da so desničarski nasilneţi, resnični krivci pa bodo tisti, ki jih bodo 
zmerjali. 

Jaz vas vse rotim, da ostanete tiho in da se nikoli ne odzovete ustrahovalcem, 
ki skušajo uničiti vašo vero ter ljubezen do Mene. Tisti, ki bodo sikali strup in 
kričali nad vami, potrebujejo vaše molitve ter odpuščanje. Če boste molili za 
takšne duše, boste uničili Satanov vpliv in teţko se mu bo s svojim besom 
znašati nad vami. 

Molite, molite, molite za vse tiste, ki bodo uporabljeni kot šahovske figure v bridkem 
boju za uničenje Moje Cerkve na Zemlji. Prosim, molite to Kriţarsko Molitev, da bi 
vzdrţali versko preganjanje. 

Kriţarska Molitev (126) Da bi vzdrţali versko preganjanje: 

Dragi Jezus, pomagaj mi vzdržati kakršno koli preganjanje v Tvojem Svetem Imenu. 

Pomagaj tistim, ki podlegajo zmoti, v prepričanju, da pričujejo o Tvojem Delu. 

Odpri oči vsem tistim, ki so morda v skušnjavi, da bi s hudobnimi dejanji, početji ali 
gestami uničili druge. 

Varuj me pred Božjimi sovražniki, ki se bodo vzdignili, da bi poskusili utišati Tvojo 
Besedo, in ki Te skušajo pregnati. 

Pomagaj mi odpustiti onim, ki Te izdajajo, in podari mi Milost, da ostanem neomajen 
v svoji ljubezni do Tebe. 

Pomagaj mi živeti Resnico, ki si jo nas Ti učil, ter ostati pod Tvojim Varstvom, 
vekomaj. Amen. 

Pojdite, vi vsi, ki Me resnično ljubite, in se drţite vsega, kar Sem vas učil. Ljubite drug 
drugega, kakor Sem vam zapovedal. Nikoli ne izkazujte sovraštva drugim. Namesto 
tega molite za tiste, ki vas preganjajo. Izkazujte ljubezen, kadar se vam izkazuje 
sovraštvo, kajti to bo vaše oroţje zoper moč zla. 

Vaš Jezus 

 

 

 

 



Pred Menoj boste stali sami – nikogar ne bo poleg vas 

Petek, 15. november 2013 ob 20:00 

Moja draga ljubljena hči, z Oblastjo Mojega Očeta, Boga Najvišjega, ţelim Jaz 
obvestiti vse tiste, ki trpite v Mojem Imenu, da je blizu čas, ko se bo zgodilo 
Opozorilo. 

Tisti med vami, ki vam je bila dana vednost o tem Mojem Velikem Dnevu 
Usmiljenja, boste kmalu videli znamenja. Pred Menoj morate priznati svoje 
prestopke, tako da boste ustrezno pripravljeni na ta dogodek, ki bo pretresel 
svet. 

Jaz bom to storil kmalu, tako da bom lahko rešil tiste ljudi, ki so prerezali popkovino, 
ki jih povezuje z Menoj, preden bo prepozno. Zaupati morate Vame in se zbirati v 
molitvi, zato da duše v temi ne umrejo, preden jim Jaz podelim imuniteto za njihove 
grehe. Poglejte zdaj v svoja srca in duše ter jih zrite, kakor vas vidim Jaz. Kaj 
vidite? Ali boste mogli stati pred Menoj in reči; »Jezus, delam vse, kar Ti ţeliš od 
mene, da bi ţivel ţivljenje, kakršno Ti pričakuješ od mene«? Ali boste dejali: »Jezus, 
ţalim Te, ker si ne morem pomagati, zato prosim, imej Usmiljenje z mojo dušo«? Ali 
pa boste rekli: »Jezus, grešil sem, toda le zato, ker se moram braniti«? 

Pred Menoj boste stali sami – nikogar ne bo poleg vas. Jaz vam bom pokazal vašo 
dušo. Videli boste vsak madeţ na njej. Podoţiveli boste greh, nato pa vam bom 
dal čas, da Me prosite, naj vam izkaţem Svoje Usmiljenje. Ne zato, ker ste 
upravičeni do Mojega Usmiljenja – ampak zgolj zato, ker sem se Jaz odločil, da 
vam podarim ta Dar. 

Moj Dan se bo zasvital nepričakovano, po znamenjih, ki vam bodo pokazana vnaprej. 

Tri leta sem porabil, da sem poskušal odpreti vaše oči za Resnico. Nekateri med 
vami ste jo sprejeli. Drugi ste Mi jo vrgli nazaj v Moje Obličje. Zdaj je čas Mojega 
Boţjega Usmiljenja, in samo tistim, ki odprejo svoja srca Meni in ki Me sprejmejo, bo 
dana moţnost, da se odkupijo. 

Bodite hvaleţni za Mojo brezpogojno Ljubezen. 

Vaš Jezus 

 

Milijarde se bodo spreobrnile in prvikrat prepoznale Boga, 
Troedinega Boga 

Sobota, 16. november 2013 ob 22:17 

Moja draga ljubljena hči, ko bom Jaz prišel na svet v Svojem Boţjem Usmiljenju, bo 
ljudem dana moţnost, da prosijo za Moje Usmiljenje, kajti to bo za mnoge prva 
resnična spoved, ki se je bodo udeleţili.  

http://www.thewarningsecondcoming.com/billions-will-convert-and-recognise-god-the-triune-god-for-the-first-time/
http://www.thewarningsecondcoming.com/billions-will-convert-and-recognise-god-the-triune-god-for-the-first-time/


Vsi, ne glede na to, kdo so, bodo izkusili to Moje edinstveno razodetje, blagoslovljeno 
od Oblasti Mojega Očeta. Razsvetljenje Vesti bo s sabo prineslo veliko bolečine, 
kajti ţalost, ki jo bodo izkusile izgubljene duše, bo tolikšna, da ne bodo mogle 
prenesti pretresa. Mnogi bodo omedleli in se sesedli, prevzeti od bridkosti. 
Toda spoznali bodo, kako zelo njihova duša najprej potrebuje očiščenja, preden bodo 
pripravljeni na vstop v Moj Večni Raj. Ti ljudje bodo potem vedeli, kaj se pričakuje 
od njih, in po Velikem Dogodku bodo nekaj časa trpeli pokoro. Številni ljudje 
bodo mislili, da sanjajo. Nekateri bodo mislili, da je konec sveta, pa ne bo to. 
Toda to bo Poslednje Opozorilo, ki bo dano človeštvu, da bi mu pomagalo 
odkupiti se pred Bogom.  

Milijarde se bodo spreobrnile in prvikrat prepoznale Boga, Troedinega Boga, ter bodo 
hvaleţne za dokaz, ki jim bo dan glede Obstoja njihovega Stvarnika. Nekateri bodo 
preprosto zbeţali pred Mojo Lučjo, in to jim bo prineslo neverjetno bolečino, 
oni pa se bodo skrili ter obrnili svoj hrbet brez kančka kesanja v svojih dušah. 
Zanikali bodo Moje Posredovanje. Toda preostali se bodo veselili, ko bodo 
izkusili Moje Ţarke Usmiljenja, kajti te duše bodo tako hvaleţne, da so doţivele 
Mojo Navzočnost, in z lahkoto bodo teţile k Moji Luči ter s hrepenenjem po 
Moji Navzočnosti, ki jim ne bo dosegljiva, saj to ne bo čas, da bi se odprla 
Vrata v Moj Novi Raj. In tako bodo potem morali delati pokoro kot Moji učenci, v 
imenu tistih duš, ki bodo zavrnile Mojo Roko Usmiljenja. 

Po Velikem Posredovanju Boga, da bi človeštvu dal moţnost pripraviti se na Moj 
Drugi Prihod, si bo svet zastavljal številna vprašanja. Nekateri bodo tako spremenjeni 
v svojih dušah, da bodo posvetili veliko časa pomoči pri spreobračanju onih, ki jih 
hočejo pomagati rešiti pred prevaro. Drugi bodo skesani in potrebovali bodo nekaj 
časa, da bodo v polnosti razumeli pomen svoje predstavitve pred Menoj, ter bodo 
posvetili veliko pozornosti temu, da se spravijo z Menoj. 

Toda sovraţniki Boga bodo zanikali, da se je Opozorilo sploh zgodilo, in 
milijone bodo preslepili, da bodo verjeli, da je šlo za kozmični dogodek, ko je 
svetloba zajela celoten planet v edinstvenem dogodku, ki ga je povzročil 
premik Zemlje na njeni osi. Nič ne bi moglo biti dlje od Resnice. In medtem, ko 
bodo izpostavljali vse te vzroke, bodo zanikali, da Bog Obstaja, ter mnoge speljali 
stran od Mene. Ţal se številni ne bodo vrnili k Meni, in samo z Boţjimi Posegi, ko bo 
On primoran kaznovati Svoje sovraţnike, da bi jih streznil, se bodo duše lahko 
očistile. 

Bodite hvaleţni za te Milosti, kajti brez tega Daru od Boga bodo zelo redki 
ljudje lahko vstopili skozi Vrata Raja. 

Vaš Jezus 

 

 

 



Jaz prihajam, da prenovim Zemljo, da človeka osvobodim iz 
njegove bede, gorja in greha 

Nedelja, 17. november 2013 ob 14:00 

Moja draga ljubljena hči, ţelim, da svet Mene, svojega ljubljenega Odrešenika, Sina 
človekovega, vidi v vsej Moji Slavi, tako da bo prišel v Moje Boţje Usmiljenje. 

Jaz ţelim, da Me najprej vidijo in k Meni pribeţijo vsi tisti, še posebej oni, ki ne 
verujejo v Boga. Oni so Moja prva skrb, in povem jim tole. Vi Me ne poznate. Vi Me 
ne vidite. Nočete verovati Vame, toda Jaz vas ljubim. Jaz hočem, da ste del 
Mojega Kraljestva, tako da vas lahko zasujem z vsemi Darovi Mojega Novega 
Raja, Mojega Novega Sveta, Mojega Novega Začetka. Hočem, da ste vi, vaša 
druţina, vaši sorodniki ter prijatelji kot eno z Menoj in s celotnim človeštvom. 
Počakati morate do velikega dogodka, dneva, ko bo svet zaţarel z Mojimi Ţarki 
in ko bo obmiroval za petnajst minut. Ko boste to videli in doţiveli, se ne smete 
bati. Tedaj vedite, da je Moja Ljubezen Boţanska in da se bo svet od tistega dne 
spremenil do nerazpoznavnosti. 

Ne poskušajte zbeţati od Mene, zakaj Jaz Prihajam z dobrimi novicami. Jaz 
prihajam, da prenovim Zemljo, da človeka osvobodim iz njegove bede, gorja in 
greha. Jaz Prihajam, da uničim vse zlo  v svetu, tako da vsakomur ponudim dokaz 
Svojega Obstoja. Ko vam je ta dan, Mi morate dovoliti, da vas pripravim na Večno 
Ţivljenje, ki Sem ga obljubil. Večno Ţivljenje je ţivljenje, kjer boste z Menoj vekomaj 
ţiveli v telesu in duši. Jaz vas bom iztrgal iz vaše bede ter odpravil bolečino, ki jo 
morate trpeti zaradi obstoja Satana, on pa bo izgnan za večno. 

Ne zavrnite Me, kajti nočem vas izgubiti. Jaz Sem vaše Odrešenje. Jaz Sem 
Resnica. Jaz Sem vaš ljubljeni Jezus Kristus in Jaz Se bom končno razodel 
svetu, še zlasti pa tistim, ki ne verujejo Vame. 

Vaš Jezus 

 

Jaz prihajam le kot Bog Usmiljenja. Ne prihajam, da bi vas 
prestrašil, zakaj Jaz resnično ljubim vsakogar izmed vas 

Ponedeljek, 18. november 2013 ob 20:10 

Moja srčno ljubljena hči, vsi se morajo pripraviti, tako da bodo primerni za prihod 
Predme, kajti Jaz bom prišel kakor tat ponoči in mnogi ne bodo vedeli, kaj se 
dogaja. Zato je pomembno, da se vsak izmed vas Meni spove zdaj. 

Resnica Moje Najsvetejše Besede bo postala očitna, ko jo bodo Moji sovraţniki, ti 
bodo predrzni v svojih prizadevanjih, da bi vas zapeljali, nadomestili z izkrivljenimi 
različicami. Zdaj je čas, da se osredotočite na svoje lastne duše in na stanje, v 
katerem so. Človeku, ki ne veruje Vame, Jaz pravim takole. Ali boš, kadar pridem 
predte, občutil olajšanje, ko boš vedel, Kdo Sem Jaz? Ali boš šel z Menoj?  



Jaz te bom vzel s Seboj ter obrisal tvoje solze, ti pa boš ţivel veličastno ţivljenje, brţ 
ko se Mi spoveš ter Me prosiš, da te sprejmem v Svoje Usmiljenje. 

Človeku, ki veruje Vame, pa: ali boš mogel stati pred Menoj brez sramu? Ali boš 
prišel Predme, vedoč za vse svoje početje glede tega, kar Sem te učil, s čisto dušo? 
Ni pomembno. Ko Mi rečeš: »Jezus, odpusti mi, hočem hoditi za Teboj,« boš rešen. 

Človeku, ki veruje Vame, a je prepričan, da je vzoren ter ne potrebuje spovedi, pa: ali 
si tudi ti primeren, da stopiš Predme? Ko ti pokaţem stanje tvoje duše, ali se boš 
prerekal z Menoj in dejal, da si sposoben priti Predme, ko pa nisi? Če ne moreš 
sprejeti Mojega Daru Usmiljenja ter priznati svojih hudodelstev, potem boš ostal 
ločen od Mene, Jaz pa ti bom naklonil le še eno priloţnost za pomilostitev. 

Vse človeštvo prosim, da najprej pripravite svojo dušo. Urediti morate vsak del 
svoje duše, preden boste pripravljeni, da celi stojite v Moji Navzočnosti med 
Opozorilom. Če tega ne storite, boste morali trpeti boleče očiščevanje in svoje Vice 
boste prestajali na Zemlji, preden se zasvita Dan Mojega Drugega Prihoda. Pozivam 
vas, da molite to Kriţarsko Molitev vsak za svojo dušo ter za duše vaših ljubljenih. 

Kriţarska Molitev (127) Za rešitev moje duše in duš mojih ljubljenih 

O Jezus, pripravi me, tako da bom lahko brez sramu prišel Predte. Pomagaj meni in 
mojim ljubljenim (navedite jih tukaj ...), da se pripravimo na spoved vseh naših 
hudodelstev. Da priznamo svoje pomanjkljivosti. Da prosimo za odpuščanje vseh 
grehov. Da izkazujemo ljubezen tistim, ki smo jim storili krivico. Da rotimo Usmiljenja 
za odrešenje. Da se ponižamo pred Teboj, tako da bo na Dan Velikega Razsvetljenja 
moja vest ter vest (navedite jih tukaj ...) čista in da boš Ti preplavil mojo dušo s 
Svojim Božjim Usmiljenjem. Amen. 

Zdaj je čas, da se spomnite vsega, kar Sem vas učil. Zdaj je čas, da preiščete 
Deset Zapovedi in se vprašate, ali ste svoje ţivljenje resnično ţiveli v skladu z 
njimi. 

Bodite odkriti do samih sebe, kajti če niste, vam bo – tako ali tako – pokazano, 
kako ste Me ranili v svojem ţivljenju. Toda dovolite Mi, da vas potolaţim. 

Jaz prihajam le kot Bog Usmiljenja. Ne prihajam, da bi vas prestrašil, zakaj Jaz 
resnično ljubim vsakogar izmed vas, ne glede na to, kaj ste storili, toda Moje 
Potrpljenje je omejeno. Samo tiste, ki priznajo grozovito naravo svojih grehov proti 
Bogu, lahko objame Moje Boţje Usmiljenje. Tisti, ki Me zavrnejo, bodo imeli malo 
časa, da se odkupijo, kajti Jaz bom ločil ovce od kozlov. Ena stran bo šla z Mano. 
Druga stran bo puščena, nato pa bo vsakemu bitju oznanjen Nov Začetek. Večno 
Ţivljenje  bo dano samo tistim, ki Me ljubijo. 

Zdaj upoštevajte Moj Klic, kajti Jaz to delam, da zagotovim, da vas je kar največ 
pripravljenih precej pred Dnevom Opozorila. 

Vaš Jezus 

 



Na tisti dan bom Jaz zbral Ţiveče 

Torek, 19. november 2013, ob 20:00 

Moja srčno ljubljena hči, v mnogih Krščanskih ţivljenjih sem Jaz postal kakor 
nadleţen sorodnik, Ki Ga je treba občasno postreči, vendar pa se nikoli ne sme 
pokazati. Tako Me zdaj vidijo mnogi izmed teh, ki so bili rojeni kot Kristjani in ki so 
odpadli od Mene. Jaz Sem nepomemben, a kljub temu bodo neprostovoljno klicali k 
Meni, ker jim je to v krvi. 

Zakaj, oh zakaj, Me ne morejo sprejeti? Kaj je ločilo človeka od Mene? Zakaj jih Moji 
sveti sluţabniki niso uspeli privesti k Meni? Moje trpljenje je danes isto, kot je bilo 
med Mojim Pasijonom, zdaj pa Me bodo kmalu zapustili tisti, ki so Mi ostali zvesti. To 
bodo storili, ker bodo pričeli ponovno ocenjevati svoje razumevanje, Kdo pravzaprav 
Sem Jaz, in kaj Moja Zaveza v resnici pomeni – vse zaradi herezij, ki prihajajo. 

Ves poklon Meni, v Mojih Cerkvah, bo kmalu skrčen zgolj na kimanje v Moji smeri. 
Nič več ne bodo poklekovali pred Mojimi Tabernaklji. Ne bodo se priklonili pred 
Menoj ali klečali niti ne bodo molili pred Mojim Korpusom na Kriţu, kajti od njih se ne 
bo zahtevalo, da častijo Mojo Podobo. Jaz bom prebičan ter osmešen. Moje 
Besede bodo sprevrgli v najbolj čudno dolgovezenje, Resnica Moje smrti na 
Kriţu pa bo zavrţena. 

Moja Navzočnost je v tem času še vedno na Zemlji. Ne smete Me zapustiti, kajti 
če to storite, bo Moja Luč ugasnila, vi pa boste nato postali preplavljeni s temo. 
Samo tisti, ki Mi ostanejo zvesti, lahko ohranijo Moj Plamen, in ko bo Luč Moje 
Cerkve na Zemlji zmanjšana le na medel ţarek – takrat se bo iz Nebes zaslišal 
poslednji klic. Na tisti dan bom Jaz zbral Ţiveče. Preostali bodo puščeni s 
sovraţniki Boga, katerim so dali svojo zvestobo. Po tistem ne bodo izkusili 
nobene radosti. 

Vaš Jezus 

 

Ko pridem kot Kralj Usmiljenja, niti ena sama duša ne bo več v 
kakršnih koli dvomih glede tega, Kdo Sem in Kaj Sem 

Sreda, 20. november 2013 ob 14:15 

Moja draga ljubljena hči, povej vsem Mojim vernim – vsem tistim, ki verujejo Vame, 
Jezusa Kristusa – da Mi morajo vsak dan dodeliti čas v molitvi, da bi rešili duše onih, 
ki so Mi izgubljeni. Po Milostih, ki vam jih Jaz dajem, ţelim, da Mi boste vi v zameno 
pomagali privesti duše tistih, ki trgajo Moje Srce. 

Prositi vas moram, da vzdrţite bolečino, ki jo boste čutili zaradi ločitve človeštva od 
Mene, Jezusa Kristusa. To bo povzročil razkol v Moji Cerkvi na Zemlji. Če sprejemate 
to trpljenje s popolno podreditvijo, lahko Jaz premagam primeţ, s katerim hudobec 
stiska one, ki so preslabotni, da bi oznanjali Resnično Boţjo Besedo.  

http://www.thewarningsecondcoming.com/on-that-day-i-will-gather-the-living/


Nikoli se ne smete bati tega Poslanstva, saj se svetu daje zaradi velikodušnosti 
Mojega ljubljenega Očeta. On zgolj hoče ponovno prevzeti Svoje Stvarstvo 
nedotaknjeno, tako da ne bi izgubil niti enega samega Svojega otroka. 

Ne glede na to, kdo vas trpinči, vas zasramuje ali vas preganja, samo spomnite 
se kazni, ki zadene vse tiste, ki pljuvajo v Moje Obličje. Nato morate, ne meneč 
se za norčevanje, goreče moliti za vsako od teh ubogih duš. Bodite velikodušni v 
srcu in napolnjeni boste s Svetim Duhom, tako da se boste nato borili z Mojo 
Nebeško Vojsko, da bi rešili svet pred zlom. Zatorej morate čakati z ljubeznijo in 
zaupanjem, Jaz pa vam bom prinesel velike Blagoslove. 

Upanja se nikoli ne sme opustiti zaradi strahu. Strah vas nikoli ne sme oslepiti za 
nalogo, ki se od vas zahteva, tako da tedaj, ko pridem kot Kralj Usmiljenja, niti ena 
sama duša ne bo več v kakršnih koli dvomih glede tega, Kdo Sem in Kaj Sem. 
Zbirajte se. Zdruţite se. Privedite vse duše v Moj Usmiljeni Objem. Da bi Mi pomagali 
to narediti, morate moliti to posebno Kriţarsko Molitev, da Mi pomagate zbrati in 
zdruţiti vse duše. 

Kriţarska Molitev (128) Da bi zbrali in zdruţili vse duše: 

Predragi Jezus, pomagaj nam, Tvojim ljubljenim učencem, da zberemo svet v Tvojih 
Rokah in Ti izročimo duše, ki so najbolj potrebne Tvojega Velikega Usmiljenja. 

Okrepi nas z Darom Svetega Duha, da zagotovimo, da bo Plamen Resnice zajel vse 
tiste, ki so postali ločeni od Tebe. 

Združi vse grešnike, tako da bodo vsakemu dane vse možnosti za spravo. 

Podeli vsem nam moč, da ostanemo neomajno zvesti Tvoji Sveti Besedi, ko nas silijo 
zavreči Resnico, ki je bila oznanjena svetu po Najsvetejših Evangelijih. 

Ostajamo v Tebi, s Teboj in za Tebe, na vsakem koraku te naše poti k odrešenju. 
Amen. 

Bodite pomirjeni. Zaupajte Vame. Pustite vse svoje molitve pri Mojih Nogah in 
Jaz se bom odzval prav vsaki prošnji k Meni, da rešim prav vsako dušo, katere 
ime Mi je predloţeno. 

Vaš Jezus 

 

Ljubezen uspeva, ker je Boţji Dar in ima moč, da uniči zlo 

Sobota, 23. november 2013, ob 17:00 

Moja nadvse ljubljena hči, Jaz ţelim razloţiti pomembnost ljubezni in kako lahko z njo 
porazite zlo ter kako se brez nje zlo širi. 

http://www.thewarningsecondcoming.com/love-thrives-because-it-is-a-gift-from-god-and-has-the-power-to-destroy-evil/


Satan je nezmoţen ljubezni, ampak je namesto tega egocentrično obseden s tem, o 
čemer je prepričan, da sta njegovi moč in veličina. Kadar on okuţi duše, je prva stvar, 
ki jo naredi, to, da uniči ljubezen v duši. Ko to doseţe, bo tej duši vcepil strašno 
sovraštvo, in to sovraštvo je tisto, kar povzroča delitve. Delitve in nesoglasja, 
navdihnjeni s sovraštvom, lahko vodijo do skrajnih dejanj, ki jih ena duša izvrši zoper 
drugo. Ta sovraštva polna dejanja lahko zelo pogosto vodijo k strašni okrutnosti in 
celo umoru. Greh napuha se vcepi v duše, ki se odprejo hudiču, to pa vodi do 
brezobzirne ambicioznosti in pohlepa. Toda kjer je ljubezen, tam je Boţja 
Navzočnost. 

Ljubezen uspeva, ker je Boţji Dar in ima moč, da uniči zlo. Ljubezen ni sebična. 
Ljubezen je velikodušna, odpuščajoča in neomadeţevana z grehom napuha. Vsak 
dan morate prositi Boga za Dar Ljubezni in ko vam je dana, jo uporabite kot svoj 
oklep zoper sovraštvo. Kadar je ljubezen navzoča v čisti duši, privlači sovraštvo od 
tistih duš, ki so pregnale Boga iz svojega ţivljenja. Ne morejo prenašati Boţje Luči, ki 
sije iz duš onih, ki so napolnjeni z Boţjo Ljubeznijo. 

Pojdite zdaj z vednostjo, da je treba Ljubezen uporabiti za pomoč dušam vseh tistih, 
ki zelo potrebujejo Mojo Pomoč. Prosim, molite to Kriţarsko Molitev za Dar Ljubezni. 

Kriţarska Molitev (129) Za Dar Ljubezni: 

O Bog, prosim, napolni me s Svojo Ljubeznijo. 

Pomagaj mi deliti Dar Ljubezni z vsemi tistimi, ki potrebujejo Tvoje Usmiljenje. 

Pomagaj mi, da Te bom bolj ljubil. 

Pomagaj mi ljubiti vse tiste, ki potrebujejo Tvojo Ljubezen. 

Pomagaj mi ljubiti Tvoje sovražnike. 

Dovoli uporabiti ljubezen, s katero me Ti Blagoslavljaš, da bo zajela srca vseh, s 
katerimi prihajam v stik. 

Z Ljubeznijo, s katero Ti navdajaš mojo dušo, mi pomagaj premagati vse zlo, 
spreobrniti duše in poraziti hudiča ter vse tiste njegove hudobne zastopnike, ki 
skušajo uničiti Resnico Tvoje Svete Besede. Amen. 

Jaz Sem Ljubezen. Kadar Me resnično ljubite, bom Jaz preplavil vašo dušo z več 
ljubezni, in s to ljubeznijo Mi boste pomagali rešiti svet. 

Vaš Jezus 

 

 

 



Milijarde ljudi bodo uţivale ţivljenje večne slave v Navzočnosti 
Boga 

Nedelja, 24. november 2013, ob 16:45 

Moja draga ljubljena hči, ko pridem, da človeštvu prinesem olajšanje od bolečine, ki 
jo je prestajalo zaradi svoje ločenosti od Boga, morajo biti vsi hvaleţni za to Veliko 
Usmiljenje. Zaradi tega bodo milijarde ljudi uţivale ţivljenje večne slave v 
Navzočnosti Boga. 

S tem velikim Dejanjem Usmiljenja Jaz prinašam sijajno novico o veličastni Obljubi, 
ko bo Moj Drugi Prihod – ta bo sledil kmalu po Opozorilu – dovršil Boţji Načrt za 
Njegove otroke. Vsem dušam bo podarjen Dar Mojega Usmiljenja, vendar pa ga vsi 
ne bodo sprejeli. Tistim, ki ga ne sprejmejo, bo dan le kratek čas, v katerem se bodo 
odločili, kakšno ţivljenje hočejo. Lahko izberejo tisto, v katerem bodo ţiveli polno ter 
popolno ţivljenje v telesu in duši, v Mojem Novem Raju, ali pa tisto brez Boga. Tisti, 
ki razumejo, kaj jim Jaz ponujam, nikoli ne smejo odkloniti takšnega Daru. Kljub temu 
pa bodo tisti, ki Me bodo zavrnili, zadovoljni, da se predajajo temi, v prepričanju, da je 
vseeno. Česar oni ne vedo, je, da bodo občutili strašno bolečino, ko bodo končno 
ločeni od Mene. Znašli se bodo v breznu, kjer bo temno kot v rogu, kjer ne bodo 
videli ničesar. Ničesar ne bodo imeli. Vse, kar bodo čutili, bo silovit ogenj, ki bo 
skoznje rezal kakor meč, in to bodo morali prestajati vso večnost. 

Ločitev od Boga se je zgodila, ko je Lucifer zapeljal Adama in Evo preko greha 
napuha. Greh napuha je temeljni vzrok vsega greha in tisti, ki priklepa človeka k 
Satanu. Ko pridem, da zopet prevzamem Svoj Prestol, te ločenosti ne bo več. Tisti, ki 
so za Mene, z Menoj in v Meni, se bodo zdruţili kot eno. Toda na dan, ko bom Jaz 
končno prišel in ko bom sodil svet, bodo tisti, ki so se ločili od Mene in ki Me bodo še 
naprej zavračali, izkusili poslednji konec, kjer Jaz nič več ne bom Navzoč. Kjer jim 
Jaz ne bom mogel nuditi tolaţbe. Jih pritegniti nazaj. Nato bodo ti prestajali večno 
bolečino in trpljenje z zverjo ter vsemi njenimi demoni v peklenskem ognju. 

Jaz vas nočem strašiti, vas pretresti ali vam povzročati trpljenja, toda moram vam 
povedati Resnico, zato da dojamete posledice. Toliki med vami ne verjamete v Pekel. 
Vanj ne verjamete, ker ste bili tako dolgo zavajani. Nebesa, Pekel in Vice obstajajo. 
Na poslednji dan bosta obstajali samo dve entiteti – Novi Raj, ko bodo Nebesa in 
Zemlja postale eno, in brezno, ki je Pekel. 

Resnico je teţko sprejeti, toda brez poznavanja Resnice ne morete izbrati svoje 
usode. 

Vaš Jezus 

 

 

 



Mati Odrešenja: sovraţniki Boga bodo zagrešili strašna 
bogoskrunstva, dokler ne bodo onečastili Tabernakljev 

Ponedeljek, 25. november 2013, ob 17:25 

Moj otrok, ko bo Cerkev mojega Sina zavzeta, bo zaporedje dogodkov, ki se 
bodo odvili, natanko takšno, kot se je zgodilo med Njegovim Kriţanjem. 

Hrup bo oglušujoč, ko bodo sovraţniki Boga zavzeli Njegovo Telo in Ga oskrunili. 
Veselili se bodo in kričali pomembne razglase sredi bučnega ploskanja sleparjem, ki 
se jih bo slišalo vsepovsod, zakaj to bo priloţnost, ki bo pridobila mnoge trmaste 
nasprotnike in nekdanje sovraţnike Cerkve mojega Sina. Iz njenih ust bodo 
bruhale vsakršne nove vrste razglasov glede pomena Svete Besede mojega 
Sina. Vsaka laţ, premeteno zakrinkana, tako da se bo zdela smiselna, bo 
uporabljena, da bi premamili Boţje otroke v to novo prenovljeno cerkev. Vsak 
greh se bo opravičevalo, zato da bo več ljudi od zunaj sprejetih v Boţje 
templje, dokler ne bo naposled znotraj njenih zidov videti popolne zmešnjave. 

Medtem ko rušijo Cerkev mojega Sina opeko za opeko, bo ostanek mojega Sina 
prisiljen zbeţati iz nje. Vsak argument, vsaka kretnja in vsaka obramba, ki jih bodo 
predloţili oni, ki ostanejo zvesti Cerkvi mojega Sina, bodo zavrţeni. To bo tiho 
Kriţanje, prav takšno, kakršnega je pretrpel moj Sin, ko Je trpel  komaj kaj več 
kot z ječanjem. Glasovi tistih, ki bodo še naprej oznanjali Resnico, ne bodo deleţni 
nikakršne medijske pozornosti. Nobenega poslušanja. Pa tudi če jim uspe, da se 
bodo njihovi glasovi slišali, bodo zaradi tega demonizirani. 

Vse tiste, ki ljubijo mojega Sina in ki razumejo, da so bila vsa ta znamenja 
napovedana, rotim, da morajo še naprej sluţiti mojemu Sinu. Mnogi duhovniki bodo 
odšli stran, namesto da bi se borili za svojo vero in ostali zvesti mojemu Sinu. Drugi 
se ne bodo vdali in bodo zagotavljali Hrano Ţivljenja vsem tistim, ki iščejo Resnično 
Navzočnost mojega Sina. 

Sovraţniki Boga bodo zagrešili strašna bogoskrunstva, dokler ne bodo onečastili 
Tabernakljev. Ko bodo dosegli to, pa bodo pripravili prestol, na katerem bo sedel 
antikrist. 

Molite, molite, molite, da boste tisti med vami, ki poznate Resnico, lahko nudili 
tolaţbo onim, ki bodo strašno trpeli zaradi največje apostazije, kar jih je kdaj koli 
pogoltnilo Cerkev mojega Sina, Jezusa Kristusa, ko se bo odvijala pred vami. 

Moja ţalost je silna in moje Srce je teţko zaradi te zlobne prevare, ki bo doletela celo 
tiste, ki srčno ljubijo mojega Sina. Njihovo trpljenje bo največje. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 



Nebesa bodo kmalu razodela poslednji del Velikega Boţjega Načrta 
za rešitev človeštva 

Torek, 26. november 2013, ob 12:53 

Moja nadvse ljubljena hči, Jaz hočem, da vsi tisti, ki so preganjani v Mojem Imenu, 
razumejo, zakaj se to dogaja. Zapomnite si, Moja smrt na Kriţu in trpljenje, ki Sem ga 
prestal, sta bila zato, da bi Jaz človeštvo lahko osvobodil iz suţenjstva zveri. Vedite, 
da je Moj Kriţ, kadar ste na tem, da ga morate nositi, zelo zahtevno breme. Kadar si 
naloţite Moj Kriţ, vas bodo sovraţili, pa ne samo hudobni, ampak tudi sveti ljudje, ki 
Me resnično ljubijo, a jim manjka razločevanja. 

Kadar vzamete nase Moj Kriţ in izvršujete Moje Nauke, boste prezirani. Kadar 
vzamete nase Moj Kriţ, tako da oznanjate Resnico, ki jo vsebujejo ta Sporočila, 
boste bolj obrekovani in osovraţeni kot kateri koli drugi Moj apostol, ki je prišel pred 
vami. Nobeno drugo poslanstvo od Moje smrti na Kriţu dalje se ne bo primerjalo s 
tem, zares poslednjim, ki ga je odobril Moj Oče v Nebesih. Če ne bi bilo tako, potem 
bi bilo prezrto. Namesto tega pa se bo Moja Beseda slišala na vsakem koncu Zemlje, 
po Moči Svetega Duha pa jo bodo slišali vsi, vključno z Mojimi sovraţniki. Nihče ne 
bo prezrl Moje Besede, saj to ni mogoče. Kajti kadar se sliši Boţja Beseda, ne 
bo nobenega človeka, ne glede na stanje njegove duše, ki se ne bi odzval 
Nanjo na nek način. Tiste, ki Mi dovolijo, da seţem v njihova srca, bo prevzela 
ljubezen do Mene, bodo pa tudi nadvladani, saj le Boţji Glas lahko pritegne takšen 
odziv. 

Tisti med vami, ki Me slišite zdaj, morate poslušati. Prosim, sprejmite teţo Mojega 
Kriţa, ne glede na to, kako je posledično teţko vaše breme. Ta Kriţ vas bo izčrpal, 
toda obrodil bo sadove odpuščanja za Moje sovraţnike, katerih duše Jaz ţelim rešiti. 
Vaše preganjanje bo morda veliko, morda vam bo povzročalo bridkost in ţalost, toda 
vedite, da ga povzroča dejstvo, da je to Moje Delo. Kadar je neoporečno, Moje 
Delo ustvarja strašno trpljenje med tistimi, ki se Mi odzovejo. Vedite pa, da bo 
vaše trpljenje kratkotrajno in kmalu pozabljeno, kajti Nebesa bodo kmalu 
razodela poslednji del Velikega Boţjega Načrta za rešitev človeštva. Potem bo svet 
prenovljen in Boţja Ljubezen se bo širila, dokler se ne izpolni Boţja Volja.  

Vaš Jezus 

 

Bolečina, preganjanje, trpljenje, zasmehovanje in norčevanje bodo 
vedno deleţ duš, izbranih od Boga 

Petek, 29. november 2013, ob 16:45 

Moja draga ljubljena hči, kadar se sprašuješ, zakaj bi Jaz, Jezus Kristus, na svetu 
dovolil trpljenje, potem bi morala razumeti Boţjo Voljo. Mnogi ljudje na svetu trpijo, in 
tako je vedno bilo. Trpljenje povzroča dejstvo, da greh ustvarja razdor med ljudmi. 
Greh ločuje človeka od Boga, in tako bo človek grešil proti človeku.  



Jaz trpljenje dovoljujem zato, ker privede duše bliţe k Meni, preko očiščevanja, ki ga 
takšne duše prestajajo. Jaz Se ne naslajam nad trpljenjem. Nasprotno, Jaz Sem 
Navzoč v prav vsaki duši, ki mora prestajati bolečino in stisko. Boţja Volja je, 
da nekatere duše trpijo bolj kot druge, ker bodo prek takšnih ţrtev lahko rešene 
druge duše, ki si manj zasluţijo Moje Usmiljenje. 

Med Svojim Pasijonom Sem Jaz trpel prostovoljno, toda Moja Bolečina in Poniţnost 
sta uničili velik del Satanove moči. Satan se nikoli ne more poniţati, ker je to 
nemogoče. In tako lahko duše ublaţijo njegovo moč nad drugimi preko poniţnosti, ki 
sledi iz bolečine trpljenja. Bolečina, preganjanje, trpljenje, zasmehovanje in 
norčevanje bodo vedno deleţ duš, izbranih od Boga. Takšne duše so Mi 
najbliţje in Jaz bom uporabil to njihovo ţrtev, da v pribeţališče odrešenja 
pritegnem tiste druge duše, ki so najbolj potrebne Mojega Usmiljenja. 

Ta spoznanje je zelo teţko za vse vas, ki Me ljubite, in morda se zdi nepravično. 
Toda vedite, da vas trpljenje še bolj zbliţa z Menoj in da bo za vas obrodilo Večno 
Ţivljenje z Menoj v Raju. Nikdar ne krivite Boga za trpljenje v svetu, kajti najprej 
ga je povzročil padec človeškega rodu, ko so Boţji otroci podlegli grehu 
napuha.  

Napuh je korenina vsega greha in je vzrok velikega dela trpljenja v svetu. 
Napuh vodi k vsakemu drugemu grehu, kar nato povzroča delitve v svetu ter 
pomanjkanje pravičnosti. Bodite prepričani, da bo svet zelo kmalu končno dojel 
resnični pomen Boţje Volje. Do tedaj se bo človekova volja uklonila iz spoštovanja do 
Svete Volje Mojega Očeta. Dokler ne pride ta dan, ko se bo človek otresel napuha in 
se poniţal pred Gospodom Bogom, Najvišjim, ne more biti konca trpljenju. 

Ko bo svet končno sprejel Resnico, Obljubo, ki Sem jo dal, da ponovno pridem, bom 
Jaz obrisal vsako solzo z vaših oči. Obudil bom ţive in mrtve v slavi in oni bodo 
kraljevali v veličastnem sijaju v Novih Nebesih ter Novi Zemlji, ko bo to dvoje postalo 
eno v Meni. Kadar prestajate trpljenje, bodite pomirjeni, saj se bo kmalu končalo. 

Vaš Jezus 

 

Satanova strategija je, da vernike najprej preslepi in zavede, preden 
jih uniči 

Sobota, 30. november 2013, ob 15:50 

Moja srčno ljubljena hči, kako zelo Jaz ljubim svet. Kako zelo Jaz koprnim po prav 
vsaki duši, ki Mi je izgubljena v tem času. Jaz bom, obljubljam, poiskal prav vsako 
osebo ter jo poskusil pritegniti v Moje Boţje Usmiljenje. Svojo Navzočnost, Svojo 
Ljubezen in Svoje Sočutje ţelim razkriti vsakemu izmed njih. Moje Solze v tem 
času, ki jih Jaz razodevam tebi, Moj otročič, tečejo za tiste, ki bodo odklonili 
Moje Boţje Posredovanje in ki bodo zaradi tega z glavo navzdol omahnili v 
praznino hudobne prevare. 



Moj Pasijon bo zdaj podoţivet, saj bo Moje Telo moralo trpeti novo bičanje, ko bodo 
pogani – ti bodo prišli z laţno fasado miru, ljubezni in poniţnosti – pomendrali Mojo 
Cerkev, preden jo bodo kriţali. Modri v duhu bodo poznali Resnico. Vojna bo srdita, 
velika nagrada, ki jo išče Satanova vojska, pa bodo duše vseh Boţjih otrok. 

Duše verujočih bodo prvi Satanov cilj, in tukaj bo on osredotočil vso svojo 
energijo. Satanova strategija je, da vernike najprej preslepi in zavede, preden jih 
uniči. Neverujoči Satana le malo zanimajo, saj je ţe pridobil njihove duše in zanj 
predstavljajo le majhen izziv. Moj Oče ne bo stal ob strani in gledal te grozote, ki je 
bila napovedana. Ko se odvija poslednja bitka – največja duhovna vojna vseh časov 
– bo videti vsak čudeţ, vsak klic iz Nebes in vsako Posredovanje. 

Tisti, ki so se rodili z inteligenco, ne bodo nič pametnejši, kar zadeva Resnico, ker 
bodo realnost svoje ustvarjenosti analizirali s človeško logiko. Tisti, ki so se rodili s 
čisto ljubeznijo do Boga v svojih srcih, bodo sprejeli Resnico, četudi jih bega, kajti 
njihova srca pripadajo Bogu in bodo blagoslovljeni z Darom razločevanja. Tisti, ki se 
upirajo Boţji Besedi ter Posredovanju Mojega Očeta, da bi rešil duše, in ki Mu 
skušajo preprečiti reševanje duš, bodo strogo sojeni. 

Ko se bitka za duše nadaljuje, se morate vedno obračati Name in Me prositi, naj vas 
ohranjam, vas varujem in vas tolaţim. Kadar ste z Menoj, boste to strahotno 
opustošenje vzdrţali s spokojnostjo, ki vas bo presenečala. Toda če ne morete 
zaupati Vame in se Mi popolnoma predati, se vam bo zdelo skoraj nemogoče 
soočiti se s temi preizkušnjami, ki vas čakajo v Moji Cerkvi, tako mučne bodo. 

Nikdar ne smete pozabiti, da je Bog Vsemogoče ter da Satan ne more zmagati v tej 
vojni za duše. Ţal pa mnogi ne bodo dovolj močni v svoji veri, ali pa ne bodo imeli 
sposobnosti prepoznati prevaro, s katero se bodo morali soočiti v Mojem Imenu, in se 
nikoli ne bodo mogli odkupiti pred Menoj. 

To so duše, ki Mi povzročajo tako bridko ţalost v tem času. 

Vaš Jezus 


