Obstaja zelo napačna predstava o tem, kaj napravi moškega ali
žensko svetega oz. sveto v Mojih Očeh
Sreda, 2. oktober 2013 ob 22:15
Moja nadvse ljubljena hči, obstaja zelo napačna predstava o tem, kaj napravi
moškega ali ţensko svetega oz. sveto v Mojih Očeh.
Številnim ljudem na svetu se zdi teţko sprejeti prakso Krščanstva, kar zadeva
molitev. Tolikim dobrim in dobronamernim ljudem je težko tiho sedeti v
spokojni kontemplaciji Mojih Velikih Naukov, danih svetu zato, da bi razumeli,
kaj se od njih pričakuje. Ne postavljam velikih zahtev. Ne silim duš, da preživijo
ure in ure pred Menoj, a vendarle Sem Jaz tako vesel, kadar ponižne duše tako
ravnajo – toda to je redkost.
Takole ţelim Jaz razviti intimen odnos z vsemi Boţjimi otroki. Samo slišati moram
vaš glasek, ki kliče k Meni, kadar bi ţeleli deliti svoje zaupne misli; svoje ţalosti;
svoje veselje; svoje skrbi; svoje neuspehe ter svoje hrepenenje po Meni, tako da
lahko Sebe naredim za Navzočega in Me vi doţivite.
Kakor še nikdar poprej v zgodovini sveta bo Bog dovolil, da bo Sam občuten v dušah
tistih, ki Ga poiščejo zdaj – po Meni, Njegovem edinem Sinu. Po Moči Boga, Očeta,
Najvišjega –prihajam Jaz tudi pred najbolj nizkega, najbolj nevrednega, najbolj
zbeganega, najbolj v duhu trpinčenega človeka, da vam izročim Dar doživetja
Moje Navzočnosti. Kako to naredim? Kako boste vedeli, da Jaz govorim z vami?
Najprej vas bom napolnil s solzami spreobrnjenja. Pričeli boste čutiti veliko
žalost, ko boste podoživljali Moje Križanje.
Življenje boste pričeli gledati skozi Moje Oči celo v vsakdanjih situacijah.
Pritegnilo vas bo k drugim, ki so že bili napolnjeni z Darom Svetega Duha.
Jaz ne izbiram tistih, o katerih ste prepričani, da so bolj vredni, bolj sveti, bolj
blagoslovljeni, bolj disciplinirani od vas. Jaz izberem samo tiste, ki pridejo k Meni v
popolni poniţnosti, ki so sami prostovoljno zapustili svojo svobodno voljo, tako da
lahko postane Moja Volja.
Če Me resnično ljubite, boste spoznali resnični mir. Če Me resnično ljubite, Mi boste
dejali:
»Jezus, Tvoja Volja je vse, kar šteje. Moja svobodna volja je Tvoja. Stori z njo,
kakor Ti želiš.«
Kadar Mi neka duša to pove, je Moja resnična sluţabnica ter razlog, da lahko Jaz
rešim preostanek tistih, ki so preveč trmasti, da bi spoznali, kaj pomeni biti v edinosti
z Menoj.

Jaz lahko naredim veliko stvari in storim mnoge čudeţe, kadar svobodno voljo, ki jo
je vsaki osebi dal Moj Oče, darujete nazaj Meni, Njegovemu Sinu.
To je največja sila, ki bo izničila moč zveri, ko bo ta zavladala. Pridite k Meni in
darujte svojo svobodno voljo Mojemu Očetu, da prinesete svobodo človeškemu rodu.
Prosim, molite to posebno Kriţarsko Molitev:
Križarska Molitev (123) Dar svobodne volje Bogu:
Moj Predragi Jezus, usliši to molitev od mene, najbolj nevredne duše, in mi pomagaj,
da Te bom bolj ljubil. Po svoji svobodni volji Ti darujem nazaj ta Dar, Dragi Jezus,
tako da lahko postanem Tvoj ponižni služabnik ter ostanem pokoren Božji Volji.
Moja volja je Tvoja Volja. Tvoj Ukaz pomeni, da sem poslušen vsaki Tvoji želji.
Moja svobodna volja je Tvoja, da z njo storiš, kar je potrebno za rešitev vseh ljudi, po
vsem svetu, ki so ločeni od Tebe.
Ta Dar, ki mi je bil podarjen ob rojstvu, izročam v Najsvetejše Služenje Tebi. Amen.
Bolj ko Me boste pričeli spoznavati, bolj boste doumevali dve stvari. Moji Nauki se
nikoli niso spremenili. Jaz ljubim vse duše.
Vaš Jezus

Ko se pričenja Križanje Moje Cerkve na Zemlji, morate biti pozorni
na vsa znamenja, ki so bila napovedana
Četrtek, 3. oktober 2013 ob 22:35
Moja srčno ljubljena hči, ko se pričenja Kriţanje Moje Cerkve na Zemlji, morate biti
pozorni na vsa znamenja, ki so bila napovedana.
Sovražniki Boga bodo posnemali vsak vidik Mojega Lastnega Križanja, začenši
z oskrunjenjem Mojega Telesa. Ko so Me vlekli pred Moje rablje, so Me slekli do
golega, da bi se Mi posmehovali in Me osramotili. Potem so Me oblekli v rdeče
– barvo, ki se povezuje z zverjo. Nato so se prepirali o tem, kdo bo zabil prvi
žebelj v Moje Telo. Zatem so kot divjaki zgrabili Moje Okončine ter Moje Roke
raztegnili tako močno, da so jih izpahnili iz Mojih Sklepov, da bi Mi povzročili
še več bolečine. Da bi Jaz še bolj trpel, so žeblje skozi dlani Mojih Rok zabili
pod kotom, tako da so izstopili skozi Moja Zapestja. Moji Roki je vleklo pod
dvema mučnima kotoma in Jaz Sem visel pod bolečim, neobičajnim kotom, ki
je bil zasnovan, da bi Mi zadal kar največjo bolečino ter ponižanje.

Žrebali so, tako da bi poslednjih osem mož lahko nadzorovalo krvoločno
mučenje, ki so ga prizadejali Mojemu Telesu. Prepevali so opolzkosti, Me klofutali
in bili s pestmi, Me brcali v trebuh ter rjoveli kot divjaki. Onečastili so Me na vse
načine, da bi vsem, ki so bili priča Moji smrti na Kriţu, pokazali, da Me kaznujejo za
Moje tako imenovane hudobne laţi. Umorjen sem bil, da bi Me utišali ter preprečili,
da bi Boţja Beseda dosegla duše.
Kmalu se bo zgodilo enako. Mojim sovraţnikom ne bo zadostovalo, da bodo
spremenili Prezentacijo Moje Evharistije – še enkrat bodo oskrunili Moje Telo.
Onečaščali Me bodo na podobne načine. Uporabljena bo rdeča barva; pred Mojim
Kriţem bodo počenjali kretnje in Me ţalili s svojimi novimi rituali. Samo tisti, ki
prepoznajo znamenja, bodo razločili, kako bodo ta bogoskrunstva z navdušenjem
predstavljena svetu med velikim pompom in bliščem.
Nove pridige bodo nesmisel in velik del nove liturgije ne bo imel smisla. Tisti, ki
poznate Moje Nauke, se zavedajte nejasnih, nelogičnih in zapletenih izjav, ki bodo
spremljale uvedbo novih, revidiranih naukov ter starodavnih nazorov. Ne bodo vas
samo zbegali in povzročili velikega nelagodja v vaši duši, ampak bodo polni protislovij
in laţi, ki nikoli ne bi mogle prihajati od Mene, Jezusa Kristusa.
Resnica vam je bila dana od časa, ko sem Jaz hodil po Zemlji. Zdaj vam bodo
posredovane laţi, zasnovane, da vas odvrnejo od Boga. Poskrbite, da boste pozorni,
kajti pogoltnilo vas bo in potegnilo v laţno doktrino. Doktrina teme, skrbno načrtovana
vrsto let, se bo kmalu spustila nad vas. Nikdar ne smete verjeti obljubam, ki
nasprotujejo Moji Besedi. Ko boste videli, da se dogajajo te stvari, boste vedeli, da
vam jih je prinesel hudi duh z namenom uničiti vašo moţnost večnega odrešenja.
Vaš Jezus

Če zanikate greh, zatajite Mene
Petek, 4. oktober 2013 ob 23:44
Moja draga ljubljena hči, noben človek se ne more bojevati zoper Mene in pričakovati
večnega odrešenja, razen če se Mi popolnoma ne preda. Vsi Boţji otroci morajo
vedeti, da se pribliţuje čas, ko bo svet moral spoznati, da je Moj Poslednji Klic
skorajda nad njimi.
Nikoli se ne bojte Mojega Klica. Pozdravite ga, zakaj Jaz vam prinašam Ljubezen,
Mir in Odrešenje. Ignorirate Me na lastno odgovornost, kajti Jaz vam dajem samo
določeno količino časa, da se odzovete Mojemu Klicu iz Nebes.
Vi, Moji ljubljeni verni – ne glede na to, kdo ste – se boste kmalu znašli
osamljeni ter ločeni od Moje Resnične Navzočnosti. Moja Navzočnost, Moja
Beseda in Resnični Božji Nauki bodo pregnani, vi pa se boste znašli v stanju
velike osamljenosti.

Tisti, ki se posmehujete tem Mojim Svetim Sporočilom Ljubezni za svet in se iz njih
norčujete, se boste spraševali, kako je to mogoče, ko boste sledili poti prevare. Dlje
kot greste po tej poti, bolj se bodo vaše duše oddaljile od Mojega Usmiljenja.
Kadar Me ljubite, boste verovali v Moje Nauke. Če Me poznate, boste prepoznali
Mojo Sveto Besedo v Svetem Pismu. Če Me poznate, pa verjamete, da bi Jaz kdaj
koli dovolil, da se Moja Sveta Beseda spremeni v nekaj, kar ni, ne da bi Jaz
posredoval, potem ne morete trditi, da Me poznate. Če verjamete, da bi Jaz, Sin
Človekov, Ki je umrl krute smrti vam v prid, da bi vas rešil greha, lahko miroval in
dopuščal takšno situacijo, potem zanikate Boţjo Besedo.
Če zanikate greh, zatajite Mene. Če sprejmete greh kot nekaj dobrega, ali pa
samo za trenutek verjamete, da ga bom Jaz opravičil brez sprave, potem se ne
morete več sklicevati na mesto v Mojem Kraljestvu. Opozarjam vas, da vas bo to
obdobje, ki je pred vami, vodilo po najnevarnejši poti uničenja, če ne ostanete zvesti
Moji Sveti Besedi.
Moja Beseda je Večna. Moje Kraljestvo je vaše, če sprejmete Mojo Besedo, kakor
vam je bila dana. Če si drznete poseči vanjo ali sprejeti kakršno koli obliko nove
priredbe, potem boste zaradi tega trpeli. Zdaj Moj Srd narašča, ko vidim, kako
malo spoštovanja mnogi med vami izkazujete Resnici, kot je bila zapisana v
Knjigi Mojega Očeta. Nobene druge Resnice ne more biti. Bog nikdar ne more
pristati na kakršno koli obliko odstopanja. Nobenih argumentov. Nobenega
človeškega razmišljanja. Nobenih izjem. Resnica bo živela na Veke. Laži vas
bodo pognale v roke zveri.
Vaš Jezus

Kmalu vam bo rečeno, da uporabite svojo vero za oblikovanje
politične kampanje po vsem svetu, da bi rešili revne
Nedelja, 6. oktober 2013 ob 23:20
Moja nadvse ljubljena hči, glas lažnega preroka grmi o vsem, kar je sveto v Moji
Cerkvi. Toda le malo bo povedanega o pomembnosti ohranjanja Božjih
Naukov, Zakramentov ter Oznanjevanja Resnice. Namesto tega boste videli
odvračanje pozornosti, kot je skrb za revne in lačne v svetu, in to bo predstavljeno
kot prva naloga za vas kot Boţje sluţabnike.
Kot sluţabniki in privrţenci Boga v Cerkvi ste najprej zavezani zvestobi do Resnice
tega, kar sem vam Jaz povedal. Ljubiti uboge ter lačne in jim pomagati je nekaj
dobrega, toda Moja Cerkev na Zemlji ima veliko večjo vlogo, ki je bila zapriseţena
Meni. To vključuje poučevanje Resnice v vsem, kar sem vas Jaz učil, in to boste
delali, če Me zares ljubite.
Cerkev ima Poslanstvo, da uči Resnico Mojih Naukov. Vzeti en vidik Moje
Besede, da bi pomagali revnim, je vredno občudovanja, toda zavajajoče, kajti
Moji Nauki jasno govorijo, da morate pomagati revnim v duši.

Pomagajte jim ozdraviti njihove duše, preden jim pomagate, da bodo prosti tegob
ţivljenja. Če vam Jaz dam revnega človeka ter vas prosim, da mu pomagate, kako bi
to naredili? Bi mu dali oblačila? Denar, da bi nahranil svojo druţino? Ali pa bi Me
prosili, naj najprej rešim njegovo dušo?
Kmalu vam bodo rekli, da vso svojo pozornost osredotočite na revne tega sveta.
Naprošeni boste za denar – in ta bo vzet iz različnih virov, da bi pomagali revnim,
brezposelnim ter brezdomcem tega sveta. Dejali vam bodo, da sem Jaz, Jezus
Kristus, vedno ljubil uboge. Problem je v tem. Jaz najprej poiščem revne v
duhu – da jih osvobodim iz njihovih zapravljenih življenj. Revni v duši – tisti, ki
imajo malo duhovnega čuta za Boga – so tisti, po katerih Jaz hrepenim. Blagor
tistim, ki so ubogi v tem ţivljenju in imajo od njega le malo pokazati, ki pa ljubijo
Mene, zakaj ti ljudje sploh niso revni. Bogat človek, ki nima nobene ljubezni do Mene,
bolj potrebuje Mojo Ljubezen, Moje Usmiljenje, Moje Sočutje, kot pa tisti, ki so
prisiljeni iskati hrano, obleko in zavetje. Pozornost morate nameniti temu, kako Me
ljubite in kako Me prosite, da vas rešim. Zakramenti bodo rešilna sila tistih, ki so revni
in bogati, a ki nimajo ljubezni do Mene.
S strani voditeljev v Mojih Cerkvah vsepovsod vam bo kmalu rečeno, da uporabite
svojo vero za oblikovanje politične kampanje po vsem svetu, da bi rešili revne. Nič pa
ne bodo povedali, da bi vas spodbudili k pripravi na Moj Drugi Prihod, kajti ne bodo si
vas upali pripraviti na ta Veliki Dan. Oni bi vaše misli raje odvrnili od Mene, tako da bi
vas prosili, da več časa namenite počastitvi del laţnega preroka.
Zelo kmalu bodo izdelani nabožni kipi, relikvije, plakati, skodelice in velike
naročene slike lažnega preroka, da bi bili nameščeni v Cerkvah vsepovsod.
Njegova podoba, skupaj z antikristom, bo sčasoma krasila številne javne kraje,
cerkve, politična središča, kakor tudi v državah, kjer bo videti, kako njihovi
parlamenti sprejemajo Katoliško Cerkev v »novi luči«. To bo ustvarilo novo obliko
laţne evangelizacije, ker pa bo ugajalo sodobni sekularni druţbi, bo privlačilo
oboţevalce po vsem svetu.
Niti ena beseda ne bo odobravala pomembnosti Svetih Zakramentov, kakršni so bili
dani svetu, ali pomembnih Milosti, ki jih prinašajo. Namesto tega se bo vsakega od
njih podcenjevalo – dodajalo se jim bo dodatne pomene, da bi ugajali tistim, ki jih
zanikajo takšne, kakršni so. To bo v upanju, da bo gnusoba oskrunitve Mojih
Zakramentov ponujena kolikor je mogoče velikemu številu ljudi, da bi jih speljala proč
od Boga, tako da sovraţniki Boga lahko izpolnijo svoj pakt s hudičem.
Hudič bo zapeljal mnoge, ki pripadajo Moji Cerkvi v tem obdobju zgodovine. To bo
naredil na najočarljivejši ter najprepričljivejši način in opravičeval bo laţi, ko bodo
njegovi sluge pravili, da bi Jaz odobraval te nove spremembe. Mene, Jezusa
Kristusa, bodo napačno navajali, da bi osvojili duše. Moje Nauke bodo potvorili, da
bi uničili Mojo Cerkev ter ukradli tiste duše, ki so Mi najbolj blizu. Milijoni bodo
brezbriţno verjeli laţem. Moliti morate zanje, v upanju, da bodo sčasoma uvideli, da
je nekaj narobe.
Kadar Jaz v Svoji Cerkvi na Zemlji imenujem voditelje in je izbrana duša
določena, da širi Mojo Sveto Besedo, je Resnica vedno preprosta, jasna,
jedrnata in osredotočena na bistvo.

Kadar pa vam pod vplivom hudega duha laţejo, boste postali zbegani. Izrazi ne bodo
imeli smisla. Tako imenovane izboljšave, ki jih bodo predloţili sovraţniki znotraj Moje
Cerkve, pomenijo, da Resnica ni »dovolj dobra«.
Moja Beseda, Moji Zakramenti, Moji Nauki ne potrebujejo izboljšav, zakaj izšli
so od Mene. Jaz Sem Bog. Jaz sem Popoln. Moja Beseda ostane vekomaj. Vsak
človek, ki posega v Mojo Najsvetejšo Besedo, je sovraţnik Boga. Moj Srd je v tem
trenutku silen, in če kateri koli človek, ki nespoštljivo ravna z Mojim Telesom, s
Presveto Evharistijo, trdi, da vodi Moje ljudstvo, vedite, da to ni res. Jaz od voditelja v
Svoji Cerkvi nikdar ne bi zahteval, da spreminja Boţjo Besedo z uvajanjem novih
pomenov ali novih interpretacij. Nikoli ne bi moglo biti tako.
Vaš Jezus

Bog Oče: Satan in njegovi demoni so nanovačili zelo veliko vojsko
Torek, 8. oktober 2013 ob 15:40
Moja najdraţja hči, Moje Boţanske Moči se dajejo vsem Mojim otrokom, ki se
obrnejo Name, da Me prosijo – po Mojem Sinu – naj jih ohranim v teh časih velikih
preizkušenj na Zemlji.
Greh je tako razbohoten, da Moj Sin zdaj trpi isti Smrtni Boj, ki ga je na Križu
prestajal za vsakogar izmed vas. Greh je tako splošno razširjen, da ste vsi postali
neobčutljivi zanj ter za zlo, ki diha iz njega. Moji otroci, priti morate k Meni in nikoli ne
opustiti svojega iskanja miru ter ljubezni. Nikdar ne mislite, da Jaz ne bom slišal vaših
glasov, ko kličejo k Meni, pa če ste še tako neznatni.
Drugi Prihod Mojega Sina bo povzročil veliko zmedo, razkol, nezaupanje, sovraštvo
in ţalost, kajti Resnica Moje Svete Besede bo zavrţena. Satan in njegovi demoni
so nanovačili zelo veliko vojsko – tako veliko in mogočno vojsko, da ne bi
mogli verjeti, če bi lahko videli, kako se je oblikovala. Ta vojska nadzoruje, kaj
se vam, Moji otroci, govori v javnosti. Od zdaj naprej vam bodo zelo redkokdaj
povedali Resnico. S tem Jaz mislim Resnico glede na Mojo Najsvetejšo Zavezo.
Nobene zadeve, ki se nanašajo na svet, v katerem ţivite, vam ne bodo v resnici
razkrite, ko boste kmalu doţiveli vojne, načrtno zanetene, da bi uničile Moje ljudi.
Nobena od teh vojn ne bo v dobro človeka, niti ne bodo pravične. Moje Besede, ki se
daje svetu od takrat, ko je prvi prerok razodel Moje Ţelje, se ne bo več jemalo resno.
Beseda, kakor je bila dana po Mojem Sinu, Jezusu Kristusu, bo zlorabljena in
oskrunjena, da bi upravičevali laži.
Čas je, da vsi tisti, ki so poklicani k služenju Mojemu Sinu, ostanejo budni. Ne
morete prezreti tega Mojega Klica človeštvu. Jaz vas po Svojem Sinu prosim, da
ostanete skupaj, v edinosti z Njim v vseh časih. Vi, Moji otroci, ste Satanov prvi cilj,
kajti on ne bo miroval, dokler najprej ne zavzame Cerkve Mojega Sina na Zemlji.

Brez Cerkve Mojega Sina ne bo mogel pritegniti duš, po katerih najbolj hlepi. Vas,
Moje otroke, bo zver – antikrist – prizadel in mučil, če se uklonite pritiskom, ki vas
silijo, da bi sprejeli novo laţno doktrino, to zdaj skrbno in neizprosno pripravljajo.
Jaz, Oče vseh vas, Bog Najvišji, želim razkriti, da bodo Moji sovražniki
antikrista kmalu sprejeli v skrivnih ritualih. Zaprisegajo ga za skritimi zidovi, na
krajih, ki so namenjeni Adoraciji Mojega Sina. Cerkveno prostozidarstvo, ki mu
boste zdaj priča, igra pomembno vlogo v tej gnusobi. Ţal se mora vse to zgoditi,
preden se izpolni Moja Zaveza, da bom vse Svoje otroke ponovno zbral v Raju, ki
sem ga na začetku ustvaril zanje.
Na vas, tistih med vami, ki sem vas Jaz izbral, bo, da boste vedno priznavali
Resnico, tako da boste lahko pomagali Mojemu Sinu rešiti druge duše, ki bodo
izrekle prisego, da bodo sledile zveri.
Podoba Mojega Sina, splošno razširjena po vsem svetu, bo kmalu zamenjana s
podobo lažnega preroka. Najprej bodo namesto Podobe Mojega Sina častili
njegovo podobo. Temu bodo nato sledile velike podobe zveri v vsakovrstnih
formatih, katere znamenje 666 bo vgrajeno v čisto vsako sled, ki jo bo pustil na
nič hudega slutečem svetu. Videli boste ta znak skrit v takšnih zlih predmetih,
ki se bodo uporabljali, kakor bi kdo nosil svetinje. Izdelali bodo nekakšen molek
roţnega venca, da bi malikovali novo edinost cerkva tega sveta, ki bo kmalu
razglašena. Novo svetovno religijo se bo proslavljalo tako, da se bo vzelo svete
molitvenike, medalje, škapulirje, roţne vence, Kriţe in se jih oskrunilo, tako da bodo
postali talismani za srečo.
Vsi bodo ljubili antikrista, kajti ta bo po eni strani predstavljal svet zunaj religije, ker
pa ga bo sprejemal laţni slepar v Cerkvi Mojega Sina na Zemlji, bo videti, kot da
predstavlja vse, kar je v svetu svetega.
Moji otroci, naj se vam ob teh novicah ne trga srce, zakaj če boste poslušali Mene in
hodili po Poti Mojega Sina, vam bom Jaz prihranil večino preganjanja duha, ki ima
priti. Vaše upoštevanje teh Sporočil bodo od časa do časa oslabili napadi, ki jih bo
zasejal Satan. Nekateri med vami boste odšli proč. Nekateri boste dvomili. Velika
večina med vami pa Mi bo ostala zvesta in Jaz vam bom podelil velike Naklonjenosti
ter Milosti za vašo poslušnost.
Ljubim vas, otroci. Usmiljen bom, in kadar Me po Mojem Sinu prosite, da pomirim
vaša srca ter vam pomagam, da ostanete mirni in z zaupanjem hodite proti Vratom
Mojega Novega Raja, bom Jaz odgovoril na vaš klic.
Vaš ljubeči Oče
Bog Najvišji

Pomirite se, vi vsi, in vedite, da je Bog vselej Mogočen ter da ni
dejanja, ki ga On ne bi mogel pomendrati, najsi je še tako hudobno
Petek, 11. oktober 2013 ob 22:30
Moja draga ljubljena hči, vedi, da bom hodil poleg tebe vsak dan, vsako minuto,
čakajoč tvoj odziv. Pridejo trenutki, ko imaš preveč dela za to Poslanstvo, vendar pa
moraš vedno prihraniti ustrezen čas Zame, tvojega Jezusa. Zapomni si, da Sem Jaz
vedno Navzoč ter da se vedno odzovem tistim, ki kličejo k Meni. Nikoli te nič ne sme
ločiti od Moje Druţbe, kajti čas, ki ga prepuščaš Meni, ti naklanja velike Milosti.
Danes prosim vse, ki verjamete, da Jaz zdaj govorim vsemu svetu po Knjigi Resnice,
da se pripravite. Nikoli ne dopustite, da bi vam Moja Sporočila vzbujala zaskrbljenost,
vznemirjenost ali paniko. Nikdar ne mislite, da bi Jaz od vas zahteval, da zbežite
s svojih domov v pribežališča, kajti ta ukaz ne prihaja od Mene. Pribežališča, o
katerih govorim, so tisti kraji, kamor morate iti, da bi se udeleževali Maše ter
prejemali Zakramente.
Moji zvesti sluţabniki se zdaj po vsem svetu pripravljajo na prihod tistega dne, ko ne
bo več vsakdanje Daritve Maše.
Vedno morate imeti Blagoslovljeni Pečat Živega Boga v svojih domovih in v
katerem koli formatu, ki ga lahko imate, tako da ga lahko tudi nosite s seboj. To
vas bo varovalo pred kakršno koli obliko preganjanja, vi pa boste pridobili
moč, ki jo potrebujete, da ostanete zvesti Bogu ter vsemu, kar je jasno
določeno v Najsvetejši Bibliji.
Pomirite se, vi vsi, in vedite, da je Bog vselej Mogočen ter da ni dejanja, ki ga On ne
bi mogel pomendrati, najsi je še tako hudobno.
Tisti med vami, ki se odločite odzvati Mojemu Klicu, ste blagoslovljeni.
Posledično pa boste vi s svojim dejanjem ljubezni do bližnjega širili Pečat
Živega Boga povsod, kamor boste šli. Zdaj morate to storiti. Zaupajte Vame. Nikoli
se ne počutite vznemirjeno, zakaj Jaz ne širim strahu. Jaz širim Resnico, ki je lahko
za nekatere neznosna. Jaz Sem vaš Varuh, vaš Odrešenik, in kmalu bom prišel, da
vam prinesem dokončno odrešenje ter prihodnji svet, v katerem ne bo nobenega zla.
Bodite mirni. Jaz bom vodil in varoval vse vas ter vam podelil Dar stanovitnosti v
vseh preizkušnjah, ki so pred vami.
Vaš Jezus

Ko bodo Nebesa in Zemlja postale eno, ne bo Vic
Sobota, 12. oktober 2013, ob 17:10
Moja nadvse ljubljena hči, Moj Prestol bo postavljen na prenovljeno Zemljo in kmalu
bodo vsi ţiveli v miru ter harmoniji, skladno z Voljo Mojega Očeta.
Svet bo postal takšen, kakršen je bil v začetku, in nobene nesloge ne bo občutiti. Vsi
Božji otroci, ki so izbrani, da se združijo z angeli in s svetniki, bodo živeli
popolno življenje. Toda vedite tole. Tisti, ki ne sprejmejo resničnosti Novega
Raja, ko jim bo dana vsaka možnost, da se odločijo, katero pot želijo izbrati, ne
bodo dobili druge priložnosti. Ko bodo Nebesa in Zemlja postale eno, ne bo Vic.
Edina pot, ki jo bodo ubrale duše, ki nočejo sprejeti Mojega Usmiljenja, ko jim bo
velikodušno izročeno, bo tista, ki vodi v Pekel. Številni bodo tako trmasti, in to zato,
ker se skoraj popolnoma zanašajo na razumsko mišljenje, da si bodo nevede izbrali
preţivljanje večnosti v peklenskem ognju.
Tisti, ki ne verujejo v Boga ali ki ne sprejemajo Resnice, ne verujejo v obstoj
Satana. On, zapeljivec, bo zameglil njihove misli z lažmi, da bi jih privabil v
mučilnice. Ko bodo enkrat tam, jih bo zaradi svojega sovraštva do človeka
prisilil, da bodo neprenehoma trpeli vso večnost. Takrat Jaz ne bom mogel
pomagati tem dušam. Kako jočem z bridko ţalostjo za dušami ošabnih, ignorantov in
tistih z zakrknjenimi srci. Tako so polni napuha, da Me nikoli ne bodo videli, ker tega
niso zmoţni. Ni mogoče, da bi Me oseba videla ali bila napolnjena z Mojo Resnično
Besedo, če je udarjena z grehom napuha. Po drugi strani pa, tisti med vami, ki Me
poznate, a Me sprejemate, kakor vam ustreza – vi se prav tako oddaljujete od Mene.
Zakaj pravite, da Me poznate, nato pa potvarjate tisto, kar sem Jaz rekel o hoji za
Menoj? Kako lahko sebe imenujete Kristjani in ste hkrati pripravljeni, da sprejmete
laţno teologijo ter laţi, ki ste jih izkrivili, da bi ustrezale vašim ţivljenjskim slogom?
Kdo ste vi, če ne hodite za Menoj in ne sprejemate celotne Resnice Mojih Naukov?
Izdajalec ste. Izdajate Mene. Ko Me izdate enkrat, boste v skušnjavi, da to storite
spet in spet, dokler končno nič več ne boste Kristjan v Mojih Očeh.
Obrniti se moram na vse tiste, ki verujete v Mojo Besedo, in vas vprašati, kdaj
sem Jaz opravičeval greh? Jaz odpuščam greh, toda nikoli ga ne odobravam.
Če mislite, da Jaz odobravam greh, potem upravičujete greh. Trpeli boste zaradi
zmotnosti vaših poti in nič boljši niste od onih, ki so Me izdali, Me zasramovali, se Mi
rogali ter Me kriţali.
Zapomnite si, Jaz sem vas učil Resnico. Nič, razen Resnice, vas ne bo pripravilo do
tega, da bi sprejeli odrešenje, zdaj ko Jaz prihajam, da ga prinesem svetu v tem
poslednjem obdobju Moje Zaveze za rešitev človeštva.
Nikoli ne pozabite, da Sem Jaz Resnica. Od Mene prihaja samo Resnica.
Vaš Jezus

Ne poznate Me, ker Me ne prepoznavate
Nedelja, 13. oktober 2013 ob 18:00
Moja srčno ljubljena hči, kadar se nekateri med vami počutite zapuščeni in negotovi
glede Moje Ljubezni do sveta, nikdar ne smete prenehati klicati k Meni, da bi vam
pomagal. Občasno se vas bo loteval občutek brezizhodnosti, občutek strahu in
občutek osamljenosti, ko se boste ravnali po Moji Sveti Besedi, ki je bila svetu dana s
Svetim Evangelijem. Celo sedaj, ko se vam Moj Sveti Evangelij še vedno posreduje,
se boste počutili zelo osamljene, ker le malo ljudi uresničuje to, kar sem jih Jaz učil
po Svoji Sveti Besedi.
Če trdite, da ljubite svojega bliţnjega in ga nato klevetate, Mi boste še vedno
pripadali. Če rečete, da verujete v Deset Zapovedi, a jih prirejate, da bi ustrezale
vašim ţivljenjskim slogom, potem ste slepi za Resnico. Če sprejemate Zakramente,
ki se vam dajejo po Meni, a jih prelamljate, ţalite Mene. Če Mojo Sveto Besedo
oznanjate drugim, nato pa sebe postavljate nad druge, tako da trdite, da ste v Boţjih
Očeh bolj vredni od njih, Me ţalite. Kadar razglašate, da Božja Beseda v
sodobnem svetu nič več ne šteje ter da jo je treba prilagoditi, da bo ugajala
sekularnemu svetu, tedaj pljuvate v Božje Obličje. Kadar ste prepričani, da je
vaše znanje o Meni višje od Moje Svete Besede, kakor vam jo Jaz zdaj dajem
po teh Sporočilih, ter da slednja vsebujejo zmoto, potem ne poznate Resnice.
Ne poznate Me, ker Me ne prepoznavate.
Torej, celo tisti med vami, ki ste zadovoljni s svojim razumevanjem Moje Svete
Besede in Me zdaj zavračate v tem Poslanstvu – zapustili ste Me. Še posebej vi
Morate klicati Mojo Pomoč, zakaj brez Mene niste nič.
Vaš Jezus

Mati Odrešenja: Duhovniki v Katoliški Cerkvi, rotim vas, da moj
Najsvetejši Rožni Venec nosite s seboj
Ponedeljek, 14. oktober 2013, ob 15:30
Moj dragi otrok, niti en sam trenutek ne verjemi, da je kdor koli med vami sam zase
dovolj močan za upiranje skušnjavam, da bi obrnil hrbet Resnici – Resnični Boţji
Besedi – s katerimi se boste soočali. Brez nenehne molitve boste ugotovili, da ne
boste zmogli vstati in oznanjati Resnice, ko vam bodo predložene laži.
Vsi morate moliti Križarske Molitve, saj se je tema že pričela zgrinjati nad
Cerkev mojega Sina na Zemlji, in na to morate biti pripravljeni vsak trenutek.
Duhovniki v Katoliški Cerkvi, rotim vas, da moj Najsvetejši Rožni Venec ter Križ
Svetega Benedikta vedno nosite s seboj. Moj Sveti Rožni Venec morate moliti
čisto vsak dan ter pozorno spremljati tiste na višjih položajih znotraj Cerkve, da
vidite, kdo moli moj Sveti Rožni Venec v javnosti. Kadar se me časti, morajo vsi
pred menoj navzoči moliti moj Sveti Roţni Venec.

Če oni, ki pravijo, da vodijo verne pri iskanju moje pomoči pred Boţjim Prestolom, ne
morejo moliti mojega Roţnega Venca, potem potrebujejo vaše molitve. Priti predme v
iskanju moje pomoči, ne da bi molili moj Roţni venec, je prazno, saj je to podobno,
kot bi se vojak podal v bitko brez kakršne koli bojne opreme.
Moj Rožni Venec je najmočnejša molitev in bo uničila moč hudobca, kadar jo
molite vsak dan. Za tiste, katerih duše je zamračil Satan, bo izgovarjanje te
molitve preveč mučno. Po njihovih dejanjih boste vedeli, kdo so, in prositi morate
Boga, po Usmiljenju mojega Sina, Jezusa Kristusa, da jim pomaga pribliţati se Boţji
Luči.
Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja

Nesveta trojica je napravila načrte, po katerih bo prepovedano vse,
kar je Resnično
Torek, 15. oktober 2013, ob 15:45
Moja draga ljubljena hči, Moja želja je, da vsi Moji duhovniki, iz vsake Krščanske
veroizpovedi, pričenjajo ohranjati Najsvetejše Zakramente. Tisti v Katoliški
Cerkvi bodo kot prvi doživeli uničenje in oskrunitev Zakramentov. Tisti, ki so
zvesti Meni, Jezusu Kristusu, se bodo marljivo pripravili na to grozno puščavo,
v katero bo pahnjena Moja Cerkev. Pripraviti se morate zdaj, kajti po vaši
zvestobi bodo lahko vsi Božji otroci prejemali Zakramente v njihovem svetem
stanju.
Vsem ostalim Krščanskim cerkvam pa pravim tole. Spomnite se Moje Obljube, da
bom ponovno prišel na Veliki in Veličastni Dan Svojega Drugega Prihoda. Vedite
tudi, da bodo v letih pred tem vsi tisti, ki hodijo za Menoj, soočeni s strašnimi
preizkušnjami.
Tiste, ki bodo nasledili položaje moči v vseh vaših denominacijah, bo vodil
lažni prerok, in vsi bodo ponavljali njegove besede ter posnemali njegova
dejanja.
Gorje tistim, ki stopijo na stran lažnega preroka, zakaj on je nasprotje Janeza
Krstnika in bo predhodnik antikrista, ki bo vladal nad vsemi vami.
Jaz vas bom varoval, kajti kmalu bom Jaz vse, kar boste imeli, da vas bo
vodilo. Samo Meni je mogoče zaupati, da vam povem Resnico, ko boste pod
vplivom herezij, ki vam bodo predstavljene kot nova oblika moderne Krščanske
teologije. Kako premeten je Satan, zakaj on nikoli ne bo šokiral – namesto tega vas
bo po onih, ki mu sluţijo, privabil k novi izkrivljeni, na glavo postavljeni interpretaciji
Moje Najsvetejše Besede.

Nesveta trojica je napravila načrte, po katerih bo prepovedano vse, kar je Resnično.
Vse tisto, kar ugaja sekularnemu svetu, človeški pohlep in sla po ignoriranju greha,
bo predloţeno vernim po vseh Krščanskih Cerkvah. Ta dan je bil zapisan v kamen in
bo poslednja ţalitev, ki jo bo Bog dovolil, preden pošlje Mene, Svojega edinega Sina,
da zberem vse tiste, ki ostanejo zvesti Boţji Besedi. Ko vam bodo laži
predstavljene, se bodo zdele kot nekaj dobrega. Zaščitni znak ponižnosti bo
splošno razširjen v vseh vaših cerkvah, saj ga bodo sprejeli tisti med vami, ki
vas bodo zavajali.
Vsaka lastnost, ki se povezuje z Menoj – Moja Ljubezen do revnih; Moja
Ljubezen do slabotnih in ponižnih; Moje neodobravanje pohlepa, lakomnosti in
poželenja – bo uporabljena kot del argumentov, po katerih bodo posegli, da bi
vas prisilili sprejeti to novo doktrino – to novo eno svetovno religijo, da bi svet
pripravili na vladavino antikrista.
Kot ljubeči Bog vam dajem ta svarila, da bi vas rešil. Upoštevajte Me zdaj. Vse, kar
Jaz prosim, je eno. Ostanite zvesti Moji Sveti Besedi. Moja Sveta Beseda vam je bila
dana v Svetem Pismu. Nikdar se ne more spremeniti. Toda sovraţniki Boga bodo
potvorili njene pomene. Ko se to zgodi, zavrnite tiste, ki vam pravijo, da bi Bog
odobraval takšne spremembe. Nič ne bi moglo biti dlje od Resnice.
Vaš Jezus

Kača daje antikristu posebna sporočila, ki jih ta skrbno beleži
Sreda, 16. oktober 2013 ob 23:27
Moja draga ljubljena hči, najbolj nesveta trojica, sestavljena iz Mojih treh
sovražnikov, lažnega preroka, antikrista in zmaja, to je Satana, se bo zdaj
vzdignila v kljubovanju zoper Presveto Trojico. Vedite, da ima na tisoče in tisoče
zagrizenih učencev, in ko se pribliţuje ta čas, se bodo dogajale številne skrivne ter
nagnusne ceremonije v počastitev kače.
Tako pazljiva je kača, da ne razkrije svojega pravega jaza, njene resnične zlobne
namere zoper katerega koli Boţjega otroka so zakrinkane, pred svojimi
maloštevilnimi izvoljenimi izbranci pa sebe predstavlja kot očarljivega, čudovitega
kneza, pri čemer se pred njimi prikazuje na najzapeljivejši način. Tako, kot so Moji
lastni izbrani preroki deleţni sporazumevanja, tudi kača daje antikristu posebna
sporočila, ki jih ta skrbno beleţi in jih nato deli s svojo hierarhijo na Zemlji. Ta
sporočila vsebujejo navodila za oskrunitev Moje Cerkve v pripravah na to, da
bo antikrist zasedel svoj prestol ter preslepil svet, tako da bo ta verjel, da je on
Kristus, Odrešenik sveta.
Pazite zdaj, vi vsi, ki ne upoštevate tega opozorila. Kmalu se bodo mnogi Moji
učenci, ki Me ljubijo, ki pa ne verujejo v ta Sporočila, soočili s hudo nevarnostjo.
Načrt, kako vas speljati stran od Mene, se je pričel, in če ne ostanete previdni ter
čuječni, vas bodo zvabili v brlog teme.

On, antikrist, bo oponašal vsak vidik Mojega Boţanstva, ki mu ga razkriva kača. Ona,
kača, je opazovala Moje Kriţanje, in samo ona ima vedenje o podrobnostih, ki so
spremljale ta strašni dogodek. Norčevala se bo iz Mene, tako da bo svojim
zagrizenim slugam naročila, naj v obratni smeri rekonstruirajo obrede v Moji
Cerkvi. Vzeli bodo Mojo Besedo ter Ji dodali nove opolzke dele, da bi častili
zver, mnogi pa ne bodo razumeli pomembnosti tega.
Če se igračkate s hudičem in se mu daste na razpolago, bo to vodilo do hudih
preizkušenj. Ponavljajte zlobne besede, ki jih bo zasejal med vami, pa boste njemu
odprli svojo dušo. Oboţujte ga, tako da boste ljubili antikrista, ko se bo naduto šopiril
pred vami, pa ga boste namesto Mene postavili v svoja srca. Vse, kar sem vas Jaz
učil, bo od zadaj naprej, postavljeno na glavo in obrnjeno narobe. Ker toliki ne
razumejo zares Mojih Naukov in ker so tako redki med vami pozorno prisluhnili
Evangelijem, kar zadeva dogodke pred Mojim Drugim Prihodom, ne boste nič
pametnejši kot prej.
Oh, kako se Moje Srce trga, ko vam moram razkrivati te novice. Kako Si ţelim, da
vam ne bi bilo treba trpeti na ta način. Toda, obljubljam vam, da bom Jaz olajšal vašo
bolečino, hudičeva vladavina pa bo hitro mimo, ko bo nastopila.
Moje Usmiljenje bo izkazano dušam, ki se bodo po nedolţnem zapletle v to parodijo
Mojega Boţanstva. Žal pa se bodo tisti, ki verjamejo, da bodo vladali v raju, ki
jim ga obljublja zapeljivec, znašli vrženi v ognjeno jezero, kjer bodo trpeli vso
večnost. Tam ne bo nikogar, ki bi jim pomagal, kajti poţrli bodo laţi, zasnovane za
to, da bi pridobile njihovo zaupanje, kar bo imelo za posledico izgubo številnih duš, ki
bodo slepo sledile njihovi laţni doktrini.
Molite za Usmiljenje do tistih, ki jih bo zapeljal kralj teme.
Vaš Jezus

Vsako novo pravilo, ki ga bodo kmalu uvedli sovražniki znotraj Moje
Cerkve, bo zasmehovalo Resnico, ki jo je zapisal Moj Oče
Četrtek, 17. oktober 2013 ob 20:38
Moja draga ljubljena hči, ko bi vsaj več ljudi zares verovalo Vame, njihovega Jezusa,
potem bi našli mir v svojih srcih. Kjer ni zaupanja, tam je strah. Strah preprečuje, da
bi Boţja Ljubezen prodrla v vašo dušo, in tako postanete ujetnik. Nič ne bo odvzelo
bremena, razen Moje Luči.
Kadar vam Jaz govorim Resnico, to delam samo zato, ker vas ljubim in
hrepenim po dnevu, ko bomo končno združeni. Ne bojte se Resnice. Moja
Ljubezen vas bo napolnila s pogumom ter z močjo, da boste ostali neomajni in zvesti
Meni v vseh stvareh. Jaz varujem vse tiste med vami, ki Me prosite, toda samo tiste
duše, ki se Mi popolnoma prepustijo, bodo brez strahu.

Hudobija zveri bo zakrinkana kot očarljiva ter moderna in se bo vsem razkrivala za
masko človekoljubja, dobrodelnosti ter »skrbi za uboge«. Niti za trenutek ne mislite,
da vam bodo Satanovi učenci kdaj koli pokazali svoje prave barve. Vsaka predloţena
laţ, ki naj bi nadomestila Resnico, se bo zdela logična in v skupno dobro vseh. Vsako
novo pravilo, ki ga bodo kmalu uvedli sovraţniki znotraj Moje Cerkve, bo
zasmehovalo Resnico, ki jo je zapisal Moj Oče v Desetih Zapovedih, danih Mojzesu.
Vsaka kretnja, četudi morda prefinjena, bo zasnovana, da bi ţalila Mene, Jezusa
Kristusa, Sina Človekovega. Zapeljivec se po svojih slugah ne more upreti
norčevanju iz Mene, kajti on Me sovraži. Sramotil bo vsako posodo v Moji
Cerkvi z dejanji, besedami in dodajanjem satanističnih simbolov. Samo tisti, ki
poznajo Resnico, bodo videli te gnusobe ter natanko razumeli, kaj takšne geste v
resnici pomenijo.
Moč Satana lahko zbega, zavede in muči Moje učence. On, Satan, vas nikoli ne bo
pustil pri miru, še posebej kadar pričujete za Resnico. Toda vedite tole – premagati
ga je mogoče, kadar popolnoma zaupate Vame. Kadar se Mi prepustite, mu ne bo
dana moč, da bi vplival na vašo vero Vame. On, Satan, je oplel. Njegova vladavina,
čeprav je bila za človeštvo mučna, je pri kraju. Njegova poslednja ţalitev pred Menoj
bo izvršena po antikristu, ki Me bo oponašal ter preslepil svet, da bo slednji verjel, da
je on Jaz, Jezus Kristus, in da je prišel odrešit svet.
Ko spoznate Resnico, se boste zmogli upreti skušnjavi. Kadar ostanete zvesti
Resnici, ki jo vsebuje Presveto Pismo, boste rešeni.
Poslednji napad bo hiter, potem pa bom Jaz svetu pokazal Resnico, in samo tisti, ki
so polni sovraštva do Mene, jo bodo zanikali. Ne bojte se, zakaj Jaz Sem edini
Odrešenik človeštva. Samo Moja Ljubezen vas bo ohranila. Bojte se samo za tiste
uboge duše, ki bodo pljunile Vame, ko se bom Jaz končno obrnil k njim, da jih
vzamem v Novi Raj.
Vaš Jezus

Že res, da sem njihov edini pravi prijatelj, njihova edina rešitev, toda
mnogi med njimi bodo prezrli Moja svarila
Petek, 18. oktober 2013 ob 12:38
Moja nadvse ljubljena hči, Moja največja ţalost je, da bodo tisti, ki Me najbolj ljubijo,
sedaj ko Jaz kličem k njim, mnoţično zavrnili poslušanje Mojega Glasu.
Ţe res, da sem njihov edini pravi prijatelj, njihova edina rešitev, toda mnogi med njimi
bodo prezrli Moja Opozorila. Celo tisti, ki slišijo Moj Glas, Me bodo prezrli in
zavrgli Moje Besede kot herezijo. Ne bodo prepoznali časov, v katerih živijo,
Resnico pa bodo dojeli šele med Opozorilom. Do takrat Me bodo mnogi izmed
njih že prekleli ter se tako zelo oddaljili od Mene, da Jaz ne bom mogel seči v
njihova srca ali rešiti njihovih duš.

Ne podcenjujte sovraštva, ki ga hudič goji do mene. Strašno je izdal Mojega
Očeta, toda prezira Mene. To pomeni, da on sovraži Mojo Cerkev, poslednja
bitka pa se bo odvila med Mojo Cerkvijo na Zemlji in demoni, ki jih je poslal
Satan. Ta bitka se je pričela in je ţe ukradla Moje ljubljene duše, med katerimi
mnoge niso razumele, kako ţalijo Boga.
Ko bo Moja Navzočnost kmalu občutena med vsemi, ki Me ljubijo – ne glede na to, ali
verujejo v ta Sporočila ali ne – bom Jaz preplavil njihove duše z vednostjo v Moči
Svetega Duha. To je Moja Obljuba svetu. Nikdar vas ne bom prepustil moči zla, zakaj
Jaz vas vse tako zelo ljubim. Vi ste del Mojega Telesa. Vi ste Del Mene.
Najsi to hočete ali ne, Jaz vam bom sledil do Velikega Dne in se bom bojeval, da
rešim vašo dušo. Lahko Mi obrnete hrbet, toda Jaz vas ne bom zapustil, zakaj Jaz
Sem potrpeţljiv. Moja Vztrajnost in Boţanstvo presegata vaše razumevanje. Nikoli ne
smete pozabiti Mene, vašega Jezusa, kajti Jaz Sem vselej z vami, čakajoč na vas, da
pridete k Meni.
Vaš ljubljeni Zveličar
Odrešenik človeštva
Jezus Kristus

Antikrist bo vzpostavil subvencije, da bi podjetja, organizacije,
kakor tudi dobrodelne ustanove, zavedel v delo za svoj novi
trgovinski center enega sveta
Sobota, 19. oktober 2013 ob 20:00
Moja srčno ljubljena hči, vse Svoje učence, ki so Me slišali in ki Me prepoznajo v Teh
Sporočilih, pozivam, da Mi zdaj prisluhnejo.
To Delo, ki vam je bilo zaupano, je Sveto. Kakršno koli ţe muko, preganjanje,
trpljenje in posmeh boste morda prenašali zaradi tega Poslanstva, zapomnite si, da
je to Delo Moje. Moje poslednje Poslanstvo, izročeno svetu po Boţji prerokinji, je
velik Dar človeštvu. Premagajte zasmehovanje, ki ga boste doţiveli, in vedite, da ga
ustvarja hudobec, ki si prizadeva zaustaviti Resnico. Resnica, Moja Sveta Beseda,
bo teptana, in vsak demon, izpuščen iz globin Pekla, bo storil vse, kar je v njegovi
moči, da bi utišal Moj Glas.
Delujoča po tistih dušah, ki sebe puščajo odprte za okuţenje, bodo Satanova
hudobna dela kmalu zakrinkana in predstavljena svetu kot Sveto Pismo. Nova
doktrina, tako bodo pravili, je bila boţansko navdihnjena od Mene, Jezusa Kristusa.
Pritegnila bo pozornost vsega sveta, ko se bo razkrivala plast za plastjo in bo
deleţna hvale, še posebej od sekularnega sveta. Tisti, za katere nikdar ne bi
pričakovali, da bi izkazovali čast Bogu, bodo prvi v vrsti, ki bodo sprejeli zaporedje
herezij – laţi zoper Mene – ko se bodo te razodevale.

Katoliška Cerkev bo pri svetovnih medijih in političnih elitah deleţna tolikšnega
javnega priznanja kot še nikoli dotlej. Kot še nikoli dotlej bodo ateisti ter vse religije,
vključno s tistimi, ki ne častijo Mene, razširili svoje roke in padali na kolena v
počastitev onih, ki trdijo, da so od Boga.
Ko bo izginila Moja Podoba in je ne bo več videti ter ko ne bo več najti Mojih
Križev, Svetih Pisem, misaletov za Sveto Mašo, rožnih vencev, medalj,
škapulirjev in Križev Svetega Benedikta, tedaj boste vedeli, da se je pričela
vladavina zveri.
Svet bo antikristu pel hvalnico. Čim bo vzpostavil mir – lažni mir – vzpostavljen
zaradi vojn, ki jih je on sam pomagal začeti – bo dajal osupljive izjave. On,
antikrist, bo razglasil, da je prejel sporočila od Boga Očeta, in ta se bodo zdela
pristna. Ko bo nato uporabljal moč okultnega, bo videti kot da je mnoge
ozdravil, in zdelo se bo, da ima velike duhovne darove. Mnoge bodo osupnili
»tako imenovani« čudeţi, za katere se bo zdelo, da jih dela, svet pa ga bo oboţeval
ter se mu pred njegovimi nogami poklonil z obrazom do tal. Zatem bo on, antikrist,
sebe razglasil za Jezusa Kristusa, Sina človekovega, in dejal, da je prišel čas,
da on ponovno prevzame svet ter reši celotno človeštvo. Vsak, ki si bo drznil
oporekati nesnagi in opolzkostim, ki bodo bruhale iz ust zveri, bo hudo kaznovan.
V tem času bo zaradi Satanove infestacije v svetu greh tako vsesplošno razširjen, da
bo človeško dostojanstvo doseglo svoje najniţje ravni, pri čemer bo na vsakem
javnem kraju videti nečistost, poţelenje, pohlep ter vsakovrstne druge, v Očeh Boga
nagnusne grehe. Ker bo greh razglašen za naravno človeško slabost in ker vam
bodo pravili, da vas Bog ne bo sodil po slabotni človeški lastnosti, se bodo mnogi
oklenili greha ter ne bodo imeli nobenega sramu v svojih dušah.
Svetovni zvezdniki, estradniki, mediji, filmske zvezde se bodo prerivali, da bi jih videli
z antikristom, njegova podoba pa bo opaznejša od kogar koli, ki je prišel pred njim.
Tekoče bo govoril številne jezike; privlačnega videza bo; imel bo velik smisel
za humor ter izredne veščine sporazumevanja. Zelo bo pazljiv glede tega, kar
bo govoril o Bogu, in nikoli ne bo omenjal Božje Matere, kajti nanjo se bo
gledalo, kot da ne igra več nobene vloge.
Antikristovi intervjuji na televiziji bodo pogosti, ljudje pa se bodo oklenili vsake
besede, ki bo prišla iz njegovih ust. Vplival bo na politike v vsakem narodu, s
tistimi, v družbi katerih se ga bo videvalo, pa se bo ravnalo kraljevsko. Toda ne
bo se končalo pri tem. Njegove citate bodo pridigali s prižnic vseh cerkva. V
vseh cerkvah mu bodo podelili veliko čast in visok položaj, dokler naposled ne
bo sedel na novem prestolu v novem templju Babilona. Njegov vpliv bo segal do
vseh bank, pravil trgovanja in svetovnega gospodarstva. Antikrist bo vzpostavil
subvencije, da bi podjetja, organizacije, kakor tudi dobrodelne ustanove, zavedel v
delo za svoj novi trgovinski center enega sveta. Tisti, ki bodo hoteli biti del
antikristovega imperija, bodo ustvarili veliko bogastvo. Vsakdo, ki mu bo prisegel
zvestobo, bodisi preko verskih obredov, poslovnih ali trgovinskih sporazumov,
bo moral sprejeti žig. Tisti, ki sprejmejo žig, ta bo v obliki bančne kartice ter
posebnega čipa, ki bo vstavljen v vašo roko, bodo zaradi njega izgubili svoje
duše.

Vsi tisti, ki nosijo Pečat Živega Boga, bodo ubežali krempljem antikrista in
postali nedovzetni za strahoto. Ne prezrite tega svarila. Ne bojte se ga, kajti če
sledite Mojim navodilom, boste zaščiteni.
Ko sem ti posredoval to Sporočilo, sem Jaz pretočil veliko Solza, in zato je v tem
času Moja Bolečina v tebi, Moja hči, tako velika. Tolaţi Me s klicanjem k Mojemu
Usmiljenju ter Mojemu Varstvu.
Vaš Jezus

Ostanite mirni, toda s trdno odločenostjo, da še naprej oznanjate
Sveto Besedo, ki jo vsebujejo Evangeliji
Nedelja, 20. oktober 2013, ob 12:07
Moja nadvse ljubljena hči, Jaz želim razodeti vsem vam, Mojim ljubljenim
apostolom – tistim, ki živite na Zemlji in ki oznanjate Mojo Sveto Besedo – da
se morate okleniti Mene, vašega Jezusa, kot še nikoli poprej. Ti časi, ki so pred
vami, bodo teţki, in vsi vi, ki ostanete v Meni, z Menoj ter za Mene, boste odgovorni
za ohranjanje Plamena Moje Luči pri ţivljenju v prihajajočih temačnih dneh.
Moji dragoceni otroci, ostati morate spokojni, pomirjeni, toda s trdno odločenostjo, da
še naprej oznanjate Sveto Besedo, ki jo vsebujejo Evangeliji, po vsem svetu. Vi, Moja
Preostala Vojska, boste privedli vse Boţje otroke k Meni ter jih boste pomagali rešiti
pred sapo zla, ki bo zajela milijone duš. Vi ste Moji in hodite v Boţji Luči, tlakujoč pot
za svet, da bo rešen.
Moje Milosti se izlivajo na vas, Moji ljubljeni apostoli, in ko enkrat veste, da vas Jaz
vodim ter popolnoma zaupate Vame, vam nič ne bo škodovalo. Če pa bi si dovolili
postati voljni sluge prevare, potem vas Moja Zaščita ne bo varovala. Tiste, ki stopite
na stran lažnega preroka ter antikrista,bo ulovil Satan in vas ne bo izpustil.
Tiste, ki hodite vštric z Mojimi sovraţniki in poţirate kelih kače, bo ta uničila, če se ji
boste drznili oporekati.
Upoštevajte zdaj Moje svarilo – če stopite na stran zveri in izrečete nesveto
prisego, da boste častili herezijo, potem se vam bo zelo težko iztrgati iz
njenega groznega primeža. Molite, da boste imeli modrost, da bi videli Resnico.
Vaš Jezus

Razkol v Moji Cerkvi bo razdeljen na različne faze
Nedelja, 20. oktober 2013, ob 17:48
Moja draga ljubljena hči, pojdite, vi vsi, v svet ter širite Evangelije, kajti to boste
morali storiti, preden se preganjanje Moje Cerkve zares začne.
Vse svoje zaupanje morate staviti Vame ter biti potolaţeni v vednosti, da boste
takrat, ko bo napočil Veliki Dan, z dušo in s telesom v trenutku vzdignjeni v Moje
Roke. Zaradi tega morate z ljubeznijo in s potrpeţljivostjo opominjati svet glede Mojih
Naukov. Opominjajte jih, da greh obstaja ter da bo odpuščen, toda najprej Me morajo
prositi za odpuščanje. Ne glede na to, ali jim je rečeno, da je greh človeku v krvi,
vsakokrat morajo prositi za spravo, brez ozira na to, kako nepomembni se morda
zdijo njihovi grehi. Greh je tisto, kar vas ločuje od Boga. Bolj ko grešite, bolj
zamračeni boste postali; globljo stisko boste občutili in tako nemirni boste, da vam
nič, razen Moje Milosti, ne bo olajšalo bolečine ali vam prineslo resničnega miru.
Vedite, da bodo tedaj, ko se bo pričelo gospostvo herezije, tisti, ki postanejo vpleteni
vanjo, občutili strašno osamljenost in bednost.
Kljub vsemu pa se bo na zunaj vse zdelo sprejemljivo za Cerkev. Medtem ko se
boste v svoji notranjosti mučili, pa vam bodo vsi zunanji obredi, opravljani v imenu
globalne zdruţene cerkve, povzročali nelagodje. V šestih mesecih po uvedbi herezije
v Mojo Cerkev bodo mnogi, ki so prezrli Moj Klic, beţali ter poiskali tiste, ki so ostali
zvesti Moji Sveti Besedi. Tedaj se bo Moja Vojska povečala, narasla in zbrala
ostanke iz vseh Krščanskih Cerkva, da se bo bojevala zoper hudega duha.
Razkol v Moji Cerkvi bo razdeljen na različne faze. Prva faza bo tedaj, ko bodo samo
tisti, ki Me resnično poznajo in razumejo Resnico Svetih Evangelijev, sklenili, da ne
morejo pristati na laţi v Mojem Imenu. Druga stopnja bo nastopila, ko bodo ljudje
prikrajšani za Svete Zakramente, kakor so zamišljeni. Tretja faza pa bo napočila
takrat, ko bodo Moje cerkve oskrunjene, in to bo trenutek, ko bodo Moji sveti
sluţabniki naposled dojeli Resnico, ki jo vsebuje Knjiga Razodetja.
Moji preroki ne laţejo. Ni jim všeč, kar morajo storiti. Razodevajo samo Mojo Sveto
Besedo in tisto, kar jim Sveta Volja Mojega Očeta naroči, da storijo. Znamenja, da je
prišla poslednja prerokinja – edina prerokinja, ki ji je danes dano dovoljenje iz Nebes
– da pripravi svet za Drugi Prihod – so tukaj zdaj. Ko razumete, da prerokbe, dane
svetu iz Nebes, pomenijo – to, da povečajo vašo vero ter zagotavljajo, da ostanete
zvesti Moji Sveti Besedi – potem jih boste sprejeli. Ko se izpolnijo, kakor so bile
razodete, tedaj boste spoznali Resnico.
Bodite pripravljeni. Bodite pomirjeni, zakaj Jaz bom hodil z vami vsemi, ki se zdaj
zbirate, da oblikujete Mojo Preostalo Vojsko na zemlji.
Vaš Jezus

Kakor jagnjeta v zakol bodo šli po poti v uničenje
Ponedeljek, 21. oktober 2013, ob 10:56
Moja preljuba hči, največje izdajstvo nad Mojimi ljubljenimi, zvestimi učenci – tistimi,
ki se bodo vedno trdno drţali Resnice – bodo zagrešili tisti verni v Moji Cerkvi, ki
bodo postali ţrtve velike prevare.
Toliki ljudje bodo zaradi svoje napačne lojalnosti zavedeni od sleparja, ki bo prevzel
vajeti v Mojih Cerkvah vsepovsod. Čeprav se bodo občasno morda počutili
nelagodno, ko bodo slišali čudne interpretacije Moje Svete Besede, ki ne bo vzeta v
pravilnem kontekstu, bodo kakor jagnjeta v zakol šli po poti v uničenje. Laţnega
preroka bodo zasipali s hvalo ter ga pozdravljali kot velikega diktatorja in postali bodo
kot eden, da bi oblikovali veliko vojsko. Ta vojska bo povzročila največje preganjanje
nad svojimi sobrati Kristjani. Brat se bo bojeval proti bratu v tej strašni bitki za
Resnico. Število tistih, ki bodo sledili nesveti trojici, sestavljeni iz laţnega preroka,
antikrista in Satana, bo veliko večje od števila onih, ki bodo ostali zvesti Sveti Boţji
Besedi, kot je bila zapisana od začetka.
Za Vas, Moje izvoljeno ljudstvo, ki ne odstopate od Resnice, bo ta pot težka.
Nikdar si ne bi niti za en sam trenutek v vašem življenju predstavljali strašne
prevare, ki jo boste kmalu doživeli. Moji sovražniki so dobro pripravljeni, imajo
veliko vpliva in so dobro financirani. Imajo številne prednosti, toda na svoji
strani nimajo Božje Moči.
Ne samo, da ne posedujejo Moči Boga, Mojega Očeta, Vsemogočnega, ampak
jih lahko Njegova Volja pokonča vsak trenutek. Ţal bodo mnoge duše speljali proč
od Mene, Jaz pa bom to dovolil kot del poslednjega očiščevanja človeštva. To
obdobje na Zemlji bo namenjeno ločitvi dobrih od hudobnih.
Kaj Jaz mislim s tem? Gotovo boste dejali, da bodo dobri preslepljeni in da to ni
njihova krivda. To je res. Toda kadar tisti, ki trdijo, da so resnični Kristjani, sprejmejo
herezijo namesto Moje Svete Besede, zoper Mene izrekajo bogokletje. Dobro se
zavedajo Resnice in na Mojo Besedo morajo biti pozorni vsak trenutek. Toliki med
vami spite. Toliki Me v resnici ne poznate, ker nimate poniţnosti v svoji duši, tako
zelo ste ponosni na svoje znanje o Svetem Pismu. Mnogi med vami niste uspeli
prebrati Evangelijev ali razumeti, kaj se bo zgodilo pred Mojim Drugim Prihodom. Še
vedno ne veste, da vam je bila Resnica dana v Najsvetejši Bibliji. Zakaj še naprej
kljubujete Boţji Besedi, se prepirate z Roko, ki vas je ustvarila, jo zavračate in se
borite proti njej? Nič bolj niste poučeni kakor tisti, ki so Me kriţali. Nič večjega znanja
nimate kot farizeji, ki so bili prepričani, da je njihova interpretacija Svete Boţje
Besede boljša kot tista od Sina človekovega. Ker nočete sprejeti poslednjih prerokb,
Me boste zatajili. Vsa vaša bogosluţja k Meni ne bodo pomenila nič, kajti sledili boste
onemu, ki ga je poslal Satan, da bi vas prikrajšal za vašo zakonito dediščino v Mojem
Raju.
Kako Jaz jočem zaradi vas. Način, kako Me boste izdali, se bo zrcalil v preganjanju,
ki ga boste v Mojem Imenu izvajali nad tistimi, ki jih imenujete svoje brate in sestre.
Postali boste indoktrinirani z laţmi, kakor so druge pred vami indoktrinirali hudobni
voditelji in diktatorji iz preteklosti.

Ker vam manjka resnične ljubezni do Mene, kar zahteva veliko ţrtvovanja, Mi boste
prizadejali veliko bridkosti in trpljenja. Medtem ko vas bodo sovraţniki Moje Cerkve
zapletli v mreţo prevare, jim boste peli hvalo, jih oboţevali ter ljubili tiste, ki Me
sovraţijo, Jaz pa bom pozabljen.
Zapomnite si te Besede. Kadar postavljate laţne bogove pred Mene, si boste
nakopali Boţji Srd.
Vaš Jezus

Vsi tisti, ki nosijo trikotnik, znamenje najbolj nesvete trojice, bodo
vpleteni v podpiranje takšnih dobrodelnih pobud
Torek, 22. oktober 2013, ob 00:20
Moja nadvse ljubljena hči, vsak kotiček Moje Cerkve pripravljajo za nove rituale.
Javne izjave, da je treba biti skromen in čuteč, bodo utrle pot sekularnemu
človekoljubju, ki ga bo uvedel antikrist. Vsi ti Satanovi služabniki se
pridružujejo zaupnim praznovanjem, njihovo svetovno omrežje pa bo ustvarilo
globalne dobrodelne ustanove, vzpostavljene, da vas prepričajo, da so
božansko navdihnjene.
Vsi tisti, ki nosijo trikotnik, znamenje najbolj nesvete trojice, bodo vpleteni v
podpiranje takšnih dobrodelnih pobud, tako da jih bo to povzdignilo v očeh sveta.
Nenadoma se bo govorilo o novem, mogočnem in tako imenovanem evangeljskem
gibanju, ljudje pa bodo izročali svoj denar, da bi pomagali pri rasti njihovih
prizadevanj za pomoč revnim tega sveta.
Vsi bodo verjeli, da se vrši višje dobro, določene voditelje v Mojih Cerkvah pa bodo
občudovali na vseh koncih Zemlje. Zelo redki bodo razpravljali o njihovih namenih,
toda tedaj, ko boste videli, kako se jim pri njihovih prizadevanjih pridruţujejo največje
banke na svetu, boste vedeli, da gre za dejanje, zasnovano, da vas zavede. Kako
premetena je zver. Kako domiselna se zdijo njena dejanja, ker bodo posladkana z
vrsto prevare, ki jo bodo razpoznali samo tisti, ki so blagoslovljeni z Darom Svetega
Duha. In med vsem govorjenjem o človekovem skupnem dobrem, o ţelji zdruţiti vse
religije, da bi tvorile eno samo veliko občestvo ljudi – niti ena sama beseda ne bo
izgovorjena o Mojem Nauku, da morajo Boţji otroci ostati zvesti Moji Sveti Besedi.
Čas hitro teče in razpoke se bodo pričele pojavljati sredi te, dozdevno dobro
urejene ter skrbno usklajene propagande. Kadar je na delu Satan, se širi
zmešnjava; ustvarja se razdeljenost; razbohotijo se protislovja in nikoli ni nič
urejeno. Določene časti, ki se Mi izkazujejo pred Mojimi Tabernaklji, bodo
izginile. Nenehno Čaščenje se bo ustavilo, kmalu pa bodo iz Cerkva pobrali
kipe svetnikov. Vsa njihova dejanja se bo odobravalo v imenu izkoreninjanja Cerkve
iz davnine ter tega, da se jo bo napravilo za bolj relevantno, privlačno in da bo bolj
ugajala neverujočim.

Tisti, ki Me poznajo, morajo s širjenjem Evangelijev narediti vse, kar je v njihovi moči,
kajti lahko ste prepričani, da o Svetem Pismu ne boste slišali ničesar. Edini navedki,
ki jih boste slišali, bodo tisti, ki so potvorjeni, da bi podpirali laţi. Ko bodo Cerkev
oropali njenega dostojanstva, bodo iz Nebes nanje pričele deţevati kazni. Sčasoma
bodo zaustavljeni, toda najprej morajo nastopiti te preizkušnje, kakor je prerokovano.
Vaš Jezus

Vi ste generacija, ki bo morala biti priča poslednjemu Križanju Moje
Cerkve
Sreda, 23. oktober 2013 ob 13:30
Moja draga ljubljena hči, Moji ljubljeni služabniki se bodo združili v edinosti z
Menoj – manj kot polovica – toda njihova zvestoba Meni bo pomagala Moji
Vojski preživeti ter rasti, da bo širila Evangelije med globalno temo, ki jo bo
občutiti med to največjo apostazijo vseh časov.
Pomanjkanje spoštovanja do Mene, Jezusa Kristusa, postaja očitno v vseh narodih,
na javnih krajih in v Mojih Cerkvah. Zdaj je Moja ţelja, da Svojo Vojsko ustrezno
pripravim. Naj vas, Moji ljubljeni verni, te reči ne vznemirjajo, ker vas bodo samo
zmedle, ko pa vas Jaz potrebujem trdne v svoji veri. Prav tako kot so Moji Materi
pred nosom zaloputnili vrata, ko se je trudila najti prenočišče tik pred Mojim
Rojstvom, tako bodo tudi vam pred nosom zaloputnili vrata. Vedite, da se morate
tedaj, ko vam bodo zavedeni sluţabniki v Moji Cerkvi pred nosom zaloputnili vrata,
obrniti samo k Meni. Prav tako vedite, da se bodo tisti, ki trdijo, da so sveti
ljudje, izvedeni v Svetem Pismu ter Naukih Moje Cerkve, postavili v vrsto ter
vas bodo kot prvi obsodili, ker sledite Resnici. Govorim o vseh dušah na svetu, ki
Me ljubijo in ki poznajo Resnico, in ne nujno na tiste, ki sledijo tem Mojim Sporočilom
za ves svet.
Dar Svetega Duha se bo izlil samo na tiste, ki so vredni, da prejmejo ta
dragoceni Dar od Boga. Tisti, ki nimajo Svetega Duha, bodo kriče zmerjali in
vas skušali prepričati, da bi sledili herezijam, ki se bodo kmalu razbohotile v
vseh Krščanskih cerkvah. Bolj ko kažejo strah pred temi Sporočili, bolj bodo
udrihali po vas. Prezreti morate njihovo sovraštva polno strupenost in ostati
tiho. Ti dnevi so že skorajda nad vami. Nekateri boste že dobili bežen vpogled v
silovito nasprotovanje, ki ga boste morali pretrpeti zaradi Mene.
Vi ste generacija, ki bo morala biti priča poslednjemu Kriţanju Moje Cerkve, toda
vedite tole. Iz pepela bo vstalo Moje Poveličano Telo, Novi Jeruzalem, in vi boste
izbrani, da vladate sredi dvanajstih narodov. Kadar Mi ostanete zvesti, vas bom Jaz
povzdignil v slavi, Nebesa in Zemlja pa bodo vaše v svetu, ki prihaja. Med gnusobo
opustošenja morate ostati osredotočeni samo Name, zakaj kratka bo. Potem pa vas
nikoli več ne bo nič ponovno ločilo od Mene.
Vaš Jezus

Mati Odrešenja: Moj Sin načrtuje veliko prenovo na Zemlji v tem
času, in ta bo povzročila veliko bolečino
Sreda, 23. oktober 2013, ob 15:34
Moj otrok, jaz v tem času vse svoje otroke prekrivam s svojo zaščito, tako da
boste ostali spokojni, pomirjeni in močni v teh časih velikih preizkušenj.
Dragi otroci, sprijazniti se morate z dejstvom, da boste vedno občutili bolečino, ki jo
povzročajo izločenost, zavrnitev in neupoštevanost pri tistih, ki zaničujejo Boţjo
Besedo. Svetloba pritegne tiste, ki so v temi, in oni vas bodo vedno napadali ter
udrihali po vas, kadar ste v polnem občestvu z mojim Sinom, Jezusom
Kristusom.
Moj Sin načrtuje veliko prenovo na Zemlji v tem času, in ta bo povzročila veliko
bolečino, ker je v obliki očiščevanja. To pomeni, da bodo mnogi za svoje grehe trpeli
zdaj in da Zemlja doţivlja pripravo na Jezusa Kristusa, tako da bo izšel razglas, ko bo
očiščevanje končano. Medtem bodo Božji sovražniki širili laži ter herezije, da bi
pridobili grešnike in vse tiste, ki ljubijo mojega Sina, tako da bi jih nadzirali. Vsi
ti žalostni dogodki se morajo zgoditi pred Drugim Prihodom mojega Sina,
Jezusa Kristusa.
Dragi otroci, prosim vas, da ste potrpeţljivi in da trpite te teţave zavoljo mojega Sina,
Ki vas srčno ljubi. Nikoli ne bodite neučakani, saj boste kmalu doţiveli Njegov Novi
Raj, kjer ne bodo obstajali nobena ţalost, bolečina ali zlo. Kadar trpite za mojega
Sina, je to takšna malenkost in neznatno je, če se primerja s tem, kar je On
prestal za vse in vsakogar izmed vas, ko je umrl na Križu, da bi vas rešil.
Zato prosim, stavite vse svoje zaupanje v mojega Sina ter bodite hvaleţni, da se vam
iz Nebes pošiljajo napotki. Radujte se, ker vam je bila dana ustrezna količina časa,
da se primerno pripravite na Veliki Gospodov Dan.
Bodite mirni.
Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja

Bog Oče: To je Poziv k odrešenju tistih med vami, ki ne bodo
dvomili v herezije, razglašene kmalu
Četrtek, 24. oktober 2013 ob 19:45
Moja najdraţja hči, Jaz prihajam, da svetu povem, da so se sovražniki, ki se po
Zemlji potikajo zakrinkani v tiste, ki trdijo, da prinašajo Besedo Mojega Sina
množicam, zdaj združili kot eden. Kot eno zdruţujejo vse svoje moči in s svojo
hudobno prevaro bodo pokvarili Zemljo.

Jaz Sem pripravljen. Čakam. Takoj ko uvedejo svoje podle zakone, bom Jaz
udaril in svet bo izkusil Moje kazni. Moja Svarila so naletela na gluha ušesa ter na
tiste, ki so preveč naduti, da bi sprejeli Roko Usmiljenja, ki vam je ponujena po Mojih
Sporočilih. Voditelji tistih, ki vas bodo preganjali v imenu človekovih pravic, bodo
trpeli od Moje Roke. Mislijo, da je njihova moč vsemogočna ter da so nepremagljivi,
toda kmalu bodo spoznali, da niso nič brez Moči svojega Stvarnika.
Jaz sem Stvaritelj Življenja in če bi se oni odločili uporabiti svojo moč, da
jemljejo življenja Mojih otrok tako v telesu kot duši, bodo izgubili vse. Kadar se
bojujete zoper Moje otroke ter izdajate Mojega Sina, Jezusa Kristusa, je za vas malo
upanja. Jaz vam ne naklonim zlahka Svojega Usmiljenja, zakaj vzbujate Mi silen Srd.
A kljub temu hrepenim po vaši zvestobi, toda svarim vas pred nevarnostmi pečanja s
hudobcem. Jaz vam bom dal vse moţnosti, da se odvrnete proč od okovov, ki vas
veţejo na nesveto trojico. Morate se odmakniti od Satanovih verig. Vaš čas je kratek.
Prosim vas, da se ozrete k Mojemu Svetemu Pismu, k Evangelijem, in poiščete
znamenja, ki so vam bila dana glede prerokovane velike apostazije, kajti zajela je
svet ter se kot smrtonosni virus širi v vsak del vaše druţbe, ki si ga je mogoče
zamisliti. Okuţili ste se in zdaj Prihajam Jaz, Vaš Oče, da vas očistim te strašne
bolezni. Rotiti Me morate za pomoč, preden bo prepozno za vas.
Zdaj morate moliti to Kriţarsko Molitev. Prosite Me za pomoč.
Križarska Molitev (124) Usliši mojo prošnjo za svobodo
O Bog, moj Usmiljeni Oče, Stvarnik vsega, kar je, usliši mojo prošnjo za svobodo.
Osvobodi me iz verig suženjstva ter me obvaruj pred zlobnim preganjanjem.
Pomagaj mi razločiti Resnico in pridi mi na pomoč, četudi sem zbegan ter morda
dvomim v Tvojo Besedo. Odpusti mi, če Te žalim, in vzemi me v zavetje Svojega
Novega Raja na Zemlji. Amen.
Moj Čas, da razglasim Drugi Prihod Svojega Sina, je blizu. Čas bo tekel naglo,
gospostvo Mojih sovraţnikov, čeprav morda kratkotrajno, pa se bo zdelo kot večnost
zaradi okrutnosti, ki jo bodo izkazovali Mojim otrokom. Prav nobene zvestobe ne
bodo izkazovali tistim nespametnim ljudem, ki bodo zveri prisegli zvestobo. Prav tako
kot hudobec sovraţi Mene, tako sovraţi tudi katerega koli Mojega otroka, tako
dobrega kot hudobnega. To je Poziv k odrešenju tistih med vami, ki ne bodo dvomili v
herezije, razglašene kmalu. Spraševati in spraševati se morate o kakršnih koli
dvomih, ki vdirajo v vaše duše, kadar ste nezadovoljni s kakršno koli novo obliko
doktrine, ki se v vaših srcih ne zdi pravilna.
Jaz nisem dal dovoljenja, da bi se v Mojem Najsvetejšem Imenu uvedlo kakršno
koli novo pravilo ali zakrament.
Vaš ljubljeni Oče
Bog Najvišji

Danes ima zelo malo ljudi na svetu kaj zaupanja ali vere v Boga
Petek, 25. oktober 2013 ob 23:55
Moja draga ljubljena hči, kadar te ljudje obtoţujejo, da po teh Sporočilih širiš strah,
tedaj morajo razumeti Moj pravi namen. Strah prihaja od hudobije tistih, ki jih navdaja
temačnost duše in ki hodijo med vami. Vaši sovraţniki so Moji sovraţniki. Takšno
laţno duhovnost bodo ustvarili v vsakem narodu, in ta ne bo prihajala od Mene. Tako
očarljivi bodo, vtihotapili jih bodo med pomembne ljudi, da bi širili laţno doktrino
novodobskega, satanističnega izvora. Mnogi bodo ta strašna dejanja imeli za
neškodljivo zabavo, toda za dozdevno nedolţno fasado tiči premeten načrt, kako
svetu odvzeti njegovo vero v Sveto Trojico.
Danes ima zelo malo ljudi na svetu kaj zaupanja ali vere v Boga, in tako bodo številni
zapeljani, ko jim bodo Satanovi sluţabniki predloţili laţne vrednote, napačno
duhovnost ter poganstvo. Privlačila jih bodo laţna, velikodušna zavzemanja za
pravice tistih, ki iščejo sprejetost za svoje ţivljenje, ki nasprotuje Postavam, ki jih je
določil Moj Oče. Ker je njihova vera v Boga šibka, bodo odprti za laţi. Namesto tega
bodo oboţevali laţnega boga, antikrista.
Te stvari vam govorim, ker so Resnica. Zakaj vas Jaz ne bi opozoril na te reči? Jaz
Sem vaš Odrešenik in Se pripravljam, da končno rešim vse vas po tem dolgem in
mučnem obdobju. Zaradi Satana je človek trpel nepopisno stisko. Toliko ljudi ne
razume, kako zelo on uničuje življenja. On sesuje vaše odnose z drugimi
ljudmi, vas priteguje k pregreham, ki vas uničujejo, vas spreminja ter lovi v
past. Ne glede na to, kaj vam daje, se boste vedno počutili prazne. Še naprej
boste padali in padali, dokler se ne boste zapletli v izprijena ter nenaravna dejanja in
ne boste našli nobenega zadovoljstva. Edino Jaz, Jezus Kristus, vam lahko prinesem
resnični mir, ljubezen in odrešenje. Ker bo antikrist vaše življenje spremenil do za
vas nepojmljivih razsežnosti, vas moram opozoriti. Jaz tega ne delam, da bi
vam prinesel strah, pač pa, da vas pripravim na Resnico. Samo Resnica vas bo
osvobodila od hudobije tistih, ki živijo, dihajo in ki bodo umrli zaradi svoje
zvestobe Satanu ter njegovim demonom.
Samo Jaz, Jezus, Sem vaša pot, da iščete oddih od preganjanja, ki ga bodo ti zlobni,
prekanjeni in sleparski ljudje prizadejali svetu.
Vaš Jezus

Zasvital se bo Veliki Dan in kmalu se bo pričel svet brez konca
Sobota, 26. oktober 2013 ob 11:15
Moja draga ljubljena hči, vera vseh Boţjih otrok, ne glede na to, kateri veroizpovedi
pripadajo, je tako slabotna, da bo za mnoge izmed tistih, ki poznajo Resnico, odkrito
prakticiranje njihove religije brez kritiziranja zelo teţko.

V tem trenutku zgodovine toliki na svetu zavračajo Mene, Jezusa Kristusa, da v
večini držav ni več sprejemljivo govoriti o Meni v javnosti. V medijih boste zelo
redkokdaj slišali govorjenje o Mojem Imenu, razen če ne gre za dvom v Moj
Obstoj. Redkokdaj boste slišali ljudi odkrito razglašati svojo ljubezen do Mene v
javnosti, ker bi se jim zdelo, da jih to preveč spravlja v zadrego. Celo tisti Moji sveti
sluţabniki niso več pripravljeni oznanjati Resnico iz strahu pred zasmehovanjem. Za
tiste, ki pa hodijo za Menoj, bo oznanjanje Moje Svete Besede vse teţje. Toliki, ki so
Me nekoč ljubili, Me ne ljubijo več, in Moja zapuščenost ter ţalost reţeta v Moje Srce,
kot če bi ga prebodel meč.
Zakaj, oh zakaj, ste Me zapustili? Zakaj tisti, ki verujete Vame in ki Me poznate,
prizadenete toliko svojih bratov ter sester? Zakaj se sovraštvo razrašča v vaših
srcih? Zakaj čutite potrebo, da dvomite v Evangelije zdaj, ko pa obstajajo že
tako dolgo? Kdo vam je dal oblast, da napačno razlagate Mojo Besedo, dano
Mojim apostolom? Zakaj jih potvarjate in zakaj ne verujete tega, kar sem Jaz
rekel? Moja Beseda je zelo jasna. Kadar Jaz govorim, mislim tisto, kar povem.
Če Jaz rečem eno stvar, ne mislim nečesa drugega. Zakaj bi Jaz, denimo, Sam
s Sabo prišel v protislovje, in še posebej zdaj, v tem Poslanstvu?
Kar se daje Božjim prerokom, je Resnica. Vse, kar nasprotuje tem Sporočilom,
iz ust tistih, ki trdijo, da Jaz govorim z njimi, morate zavrniti. Jaz nikoli ne bi
tekmoval s Svojim Lastnim Glasom, ker moram zagotoviti, da se vam izroča
Resnica.
Kaj moram storiti, da vas pripravim do poslušanja? Kaj moram storiti, da zaustavim
vaše tavanje in iskanje drugih oblik vznesenosti? Zakaj nočete zaupati Vame? Toliko
dragocenega časa zapravite z iskanjem vedeţevanja, ki se kakor strup cedi iz ust
tako imenovanih mistikov in iskalcev vznemirjenja, da Me ţalite z odvračanjem od
Mene. Jaz Sem tukaj. To so Moje Besede. Kaj drugega še iščete, zakaj le iz Mojih
Ust boste našli Resnico? Jaz Sem govoril Resnico, ko sem ţivel na Zemlji. Zapustil
sem dediščino velikega upanja in odrešenja. Zdaj govorim Resnico, ko vam prinašam
Svoje Poslednje Besede v tem času, zakaj zasvital se bo Veliki Dan in kmalu se bo
pričel svet brez konca.
Kadar Jaz govorim, ţelim, da poslušate. Ne morem vas prisiliti. Lahko iščete
vsepovsod in poskušate najti Moja Sporočila, dana, da pripravijo svet na Moj Drugi
Prihod v tem času, pa jih ne boste našli. Moja javna Sporočila, da vas pripravim na to
poslednjo fazo, preden se izpolni Moja Zaveza, je mogoče najti samo v Knjigi
Resnice.
Beseda je Moja. Moje Besede se bo slišalo v vsakem narodu. Nihče Me ne bo
zaustavil, kajti Moja Moč je Vsemogočna.
Vaš Jezus

Jaz ne bom stal ob strani in opazoval, medtem ko si uničujete svoje
življenje, ki je lahko vaše za vekomaj
Sobota, 26. oktober 2013 ob 17:52
Moja srčno ljubljena hči, kadar ljudje skušajo ugotoviti, katerim izmed Boţjih otrok
ţelim Jaz prinesti Svoje Usmiljenje – je odgovor, da vsem. Jaz ne delam razlik, ker
ljubim vse rojene duše, od katerih je vsako ustvaril Moj Oče. Nobena duša ne
more biti izključena iz tega Mojega poslednjega Poslanstva za rešitev
človeštva. Jaz prihajam, da vsem prinesem odrešenje.
Vprašajte katere koli dobre starše, ali bi oni raje ţrtvovali enega otroka kot drugega,
pa bi vam povedali tole. Ne glede na to, kako grdo se vedejo ali me prizadenejo, jih
nikoli ne morem zavreči, ker so del mojega mesa. Enako velja za sovraţnike Boga.
Oni Ga ţalijo in Mu povzročajo veliko bridkost, toda On jih še vedno ljubi, zakaj izšli
so od Njega, čeprav so sestradani zaradi greha človeštva.
Kako to, boste morda vprašali, da lahko Jaz odpustim tistim, ki Me najhuje
prizadenejo? Ki trpinčijo druge ter jim zadajajo bolečino in trpljenje? Zato, ker jih
ljubim. Jaz bom vedno ljubil grešnika. Njihovi grehi se Mi gabijo, toda Jaz bom
vedno čakal, da jih objamem.
To Poslanstvo je namenjeno odpuščanju. Gre samo za reševanje vaših
duš. Čeprav so Moje Besede občasno ostre, se vam dajejo, ker vas ljubim in so Mi
misli na to, da bi vas izgubil, neznosne. Tisti, ki so Me izdali zaradi ţivljenjskih
ambicij, se nikoli ne smejo bati priti k Meni ter prositi za Mojo pomoč. Pogrešam vas.
Jaz Sem ţalosten, toda izkoristil bom vsako posredovanje, ne da bi prekršil Zavezo
Mojega Očeta o svobodni volji, ki bo vedno ostala vaša vse do novega začetka. Nič,
kar storite, vas ne bo ločilo od Mene, kadar Me prosite, da vam odpustim.
Jaz bom svet potopil v Svoje Usmiljenje in za vsako hudobno dejanje, ki ga bodo
zagrešili Moji sovraţniki, vam Jaz obljubljam, da bom posredoval. Ne bom vas vrgel
volkovom, ki vas hočejo poţreti. Jaz ne bom stal ob strani in opazoval, medtem ko si
uničujete svoje ţivljenje, ki je lahko vaše za vekomaj. Jaz vas bom podpiral vse do
trenutka, ko boste morali sprejeti poslednjo odločitev. Jaz ne bom tako zlahka izpustil
vaše duše. Umrl Sem krute smrti, da bi vas rešil. Tokrat boste doţiveli najsilnejše
Boţje Posredovanje, da bi vas ponovno pridobil. Vi ste Moji. Jaz Sem vaš. Zver ne
bo osvojila duš zlahka, zakaj Jaz Sem Bog, mogočna sila. Jaz Sem
Vsemogočni. Satan nima ničesar, toda njegova prekanjenost bo pritegnila
slabotne med vami. Jaz rotim vse vas, ki Me ljubite, da molite, da bodo slabotni
sprejeli Moje Boţje Posredovanje z ljubeznijo v svojih srcih.
Vaš Jezus

Moja Cerkev je bila zgrajena na Resnici in nič razen Resnice se ne
bi smelo razlivati z njenih ustnic
Nedelja, 27. oktober 2013 ob 23:30
Moja draga ljubljena hči, kadar ošabni in sekularni svet odkrito ploska Moji
Cerkvi, tedaj vedi, da sta dve ločeni entiteti blizu združitvi v eno. Ko se Moja
Cerkev oklene sekularnega sveta, zaradi slednjega postane politično
motivirana ter išče priznanje v svetu politike in poslov, tedaj vedite, da Jaz
nikoli ne bi odobraval takšnega početja.
Moja Cerkev je bila zgrajena na Moji Besedi. Moja Cerkev je bila zgrajena na Resnici
in nič razen Resnice se ne bi smelo razlivati z njenih ustnic. Kadar Moja Cerkev z
Mojo Oblastjo govori proti grehu, bo vedno trpela kritiziranje, kajti človek bo vedno
zagovarjal greh. Greh napravi njegovo ţivljenje bolj sprejemljivo zanj ter za druge in
storil bo vse, kar je v njegovi moči, da bo Pekel razglasil za nesmisel. Kadar Moja
Cerkev govori samo o tem svetu, o njegovih tegobah, njegovih problemih, o
trpljenju človeka in ne oznanja Božje Besede, tedaj se sama ločuje od Mene.
Samo tisti znotraj Cerkve, ki ostanejo zvesti temu, kar sem jih Jaz učil, lahko zares
rečejo, da pripadajo Moji Cerkvi. Mojo Cerkev sestavljajo samo tisti, ki govorijo
Resnico.
Kadar oni znotraj Moje Cerkve zavrţejo Mene, Jezusa Kristusa, tedaj je hudi duh vdrl
v njeno domeno. Mene se izriva iz Moje Cerkve. Nič več Se Me ne spoštuje tako kot
nekdaj. Mojih Lastnih Besed se več ne uporablja za oznanjanje Resnice. Izkrivljajo
jih, da opravičujejo besede, dejanja in ravnanja, ki ne prihajajo od Mene, niti nikoli ne
bodo prihajali od Mene. Moje Besede nikdar ni mogoče spreminjati in vsakdo, ki
vzame Mojo Besedo ter jo oskruni, bo trpel večno kazen.
Vaš Jezus

Mati Odrešenja: Cerkev mojega Sina bo postala sedež antikrista
Torek, 29. oktober 2013, ob 19:30
Moj ljubi otrok, Nebesa se vsa združujejo v edinosti z mojim Sinom, da pridejo
na pomoč tistim svetim duhovnikom, ki se bodo znašli sredi velike bitke. Toliko
teh dragocenih duš bo moralo prestati strašno bolečino in trpljenje, ko bodo
morali biti priča herezijam, ki bodo vzniknile znotraj Cerkve. Zbegani bodo,
prestrašeni, mnogi pa bodo čutili, da se nimajo kam obrniti. Takrat se morajo obrniti
name, me prositi, da jih Posvetim svojemu Sinu, tako da lahko On nanje izlije
vsako kapljico Svoje Predragocene Krvi. Ko bodo prekriti s tem Darom, bodo
vedeli, kaj storiti. Vedeti morajo, da sem jaz skozi stoletja svarila svoje otroke
pred to brezbožno apostazijo, ki jo načrtuje hudobec.
Cerkev mojega Sina bo postala sedeţ antikrista in zdaj, ko je bila Resnica razodeta,
se bodo mnogi počutili prestrašeni ter bodo občutili bolečino Bičanja mojega Sina.

Cerkev mojega Sina bo preganjana, uničena, oskrunjena – dokler naposled ne bo v
njej prestol, na katerem bo sedel antikrist. Od tod bo on, antikrist, razglasil, da je on
Kristus ter da bo svet rešen po njem.
S tem, ko verjamete laţem, zanikate Resnico. Če se ne boste menili za Resnico,
boste verjeli v izmišljeno mreţo prevare, ki jo je spredel hudobec, in to vas bo
spravilo v past. Ko boste enkrat ujeti vanjo, boste v skušnjavi, da bi sledili mnoţicam
v vsakem narodu, ki bodo antikristu izkazovale veliko spoštovanje. Prosim vas,
otroci, molite to Kriţarsko Molitev, da se bojujete proti hereziji, ki bo zagrnila Cerkev
mojega Sina na Zemlji.
Križarska Molitev (125) Za obrambo Najsvetejše Božje Besede
O Mati Odrešenja, pomagaj meni, ponižnemu Božjemu služabniku, da branim
Njegovo Najsvetejšo Besedo v času trpljenja. Posveti me, draga Mati, tvojemu Sinu,
tako da me On lahko prekrije s Svojo Predragoceno Krvjo. Po Posredovanju tvojega
Sina, Jezusa Kristusa, mi podeli milost, moč in voljo, da ostanem zvest Kristusovim
Naukom v času Stiske, ki bo pogoltnila Njegovo Najsvetejšo Cerkev na Zemlji. Amen.
Pojdite k mojemu Sinu, dragi Kristusovi služabniki. Vi pripadate Njemu. On
vam bo pomagal med preganjanjem. On vas nikoli ne bo zapustil v času vaše
stiske.
Vaša ljubljena Mati
Mati Odrešenja

Ko enkrat Sveti Duh preplavi dušo, se bo ta vzdignila, se takoj
usmerila k Volji Mojega Očeta in se odzvala s popolno predanostjo
Sreda, 30. oktober 2013 ob 18:00
Moja srčno ljubljena hči, kadar se Moj Sveti Duh spusti na osebo, se zgodi cela vrsta
stvari. Prva je občutek začudenosti in nejevere. Druga je občutek prevzetosti od
nečesa tako silnega, da človeka napravi povsem odvisnega od Svete Boţje Volje.
Izginilo bo prepričanje o lastnem nadrejenem človeškem razumu, zakaj intelekt nič
več ne igra nobene smiselne vloge. Namesto tega bodo dušo navdali vednost, uvid
in razumevanje, ki je onkraj njene slabotne človeške razlage.
Ko enkrat Sveti Duh preplavi dušo, se bo ta vzdignila, se takoj usmerila k Volji
Mojega Očeta in se odzvala s popolno prepustitvijo. Ko se poleţe začetni strah,
bo občutiti globok mir, oseba pa bo izgubila strah pred tem, da bi jo videli oznanjati
Boţjo Besedo. Ne bo jim mar, kaj menijo ljudje, kajti iz njihovih ust se bo širila
Resnica. Osebnost duše, namreč ali je druţabna, plaha ali srameţljiva, se bo
umaknila v ozadje ter bo postala drugotnega pomena za način, na katerega nekdo
oznanja Boţjo Besedo.

Vse duše, ki prejmejo Dar Svetega Duha – brez vsake izjeme – bodo svojo
lastno svobodno voljo predale Volji Mojega Očeta. Dušam, ki so bile v resnici
blagoslovljene z Darom Svetega Duha, bo zaupana vloga širjenja Boţje Besede in
zaradi tega bodo trpele. Vendar pa takšne duše pokriva Plašč Boţje Ljubezni, ko
korakajo naprej brez strahu ter s pogumom za razglašanje Resnice. Tistim, ki
oznanjajo Resnico Mojih Naukov v teh časih poganstva in takrat, ko bo Moja Cerkev
odpadla od Prave Vere, bo dana dodatna moč, kar bo zagotovilo, da se bo Moj Glas
slišal. Ta moč bo prišla od Boga, Mojega ljubljenega Očeta.
Po Oblasti Boţje Moči se bodo mnogi iz Satanove vojske spreobrnili, medtem ko
bodo ostali uničeni.
Sveti Duh bo kakor meči žarečih plamenov presunil srca vseh tistih, ki
poslušajo in ki sprejmejo Resnico.
Vaš Jezus

Kadar vam manjka ponižnosti, bo napuh preplavil vaše duše in
boste grešili proti Meni
Četrtek, 31. oktober 2013 ob 23:30
Moja draga ljubljena hči, toliki ne bodo poslušali Mojega Glasu, ker ne vedo, Kdo
Sem Jaz. Mnogi zatrjujejo, da Me poznajo, a so le po svojem pomanjkljivem
tolmačenju prepričani, da razumejo, Kdo Sem Jaz in kaj Sem storil, da bi jih rešil pred
breznom, ki čaka vse Boţje otroke, ki Me ne bodo prosili, naj jim odpustim.
Svobodna volja je Dar Mojega Očeta. Toda svobodna volja lahko ovira človekovo
prizadevanje, da bi iskal Boţjo Ljubezen. A kljub temu je Moj Oče dal Svojim otrokom
ta Dar. Tako velikodušen je On. Tako zelo On ljubi Svoje otroke. To je Dar, ki jim je
podelil svobodo, da se gibljejo po Zemlji, uţivajo njene sadove in sprejemajo njeno
krasoto. Toda, skušan od Satana, je človek zlorabil zaupanje Mojega Očeta. Nato je
postal zasuţnjen od Satana in je z njim skoval pakt, po katerem bo greh še naprej
ločeval vse Boţje otroke od Njega.
Dar Moje smrti na Kriţu je pomenil, da bom Jaz pretrgal to nenaravno vez med
človekom in Satanom. Tako Sem človeku omogočil, da išče odrešenje z
odpuščanjem grehov po Moji smrti na Kriţu. To pomeni, da ima človek zmoţnost, da
ubeţi Satanovemu primeţu, toda samo tisti, ki hodijo za Menoj v docela poniţnem
sluţenju, lahko zares doseţejo odrešenje. Če niste sposobni Meni, Jezusu
Kristusu, preko sprave odkrito priznati svojih slabosti, svojih grehov in svojega
sovraštva do drug drugega, ne boste ostali čisti. Brez čistosti duše niste
sposobni postati ponižni v Mojih Očeh. Kadar vam manjka ponižnosti, bo
napuh preplavil vašo dušo in boste grešili proti Meni. Kadar grešite zoper
Mene, to počnete na več načinov.
Najprej boste nahranili svoja poželenja, pohlep in napuh. Nato se boste
obnašali, kot da ste vsevedni, pametnejši in boljši od drugih.

Zatem boste sodili druge. Potem se pomaknete na naslednjo stopnjo.
Zasmehovali boste tiste, ki so v resnični edinosti z Menoj, tako da jih boste
razglasili za nepopolne. Nato boste zanetili obrekovanje zoper vse tiste, ki Mi
ostanejo Zvesti. Kljub temu pa boste sebe prepričali, da ste napolnjeni s
Svetim Duhom. Toda Sveti Duh ne bo tisti, ki vas navdihuje. Namesto tega bo
hudi duh tisti, ki bo napadel vašo dušo, vi pa boste prepričani, da vas vodijo
Nebesa.
Kadar pravite, da Me zastopate in da ste na boljši poti kot drugi, da postanete del
Mojega Kraljestva, nato pa laţete o Meni, potrebujete molitve drugih. Na tisti stopnji
ste ţe na pol poti v globine Pekla in brez Mojega Posega boste izgubljeni.
Upoštevajte Moje Sporočilo. Toplo si ga vzemite k svojemu srcu in Me
vprašajte: »Jezus, si to Ti? Ali resnično potrebujem Tvojo Pomoč?« in Jaz vam
bom dal odgovor.
Vaš Jezus

