
Ali služite Bogu ali pa se vdate človeški nespameti 

Sreda, 1. oktober 2014 ob 21:15 

Moja draga ljubljena hči, izdajstvo Mene, Jezusa Kristusa, se širi med tistimi, ki 
pravijo, da Mi sluţijo. Celo tisti, ki trdijo da so Moji zvesti sluţabniki, so Me zapustili in 
njihova vera je le še odsev preteklosti. Kar se je začelo z ljubeznijo in vdanostjo do 
Mene, se je iz mnogih razlogov, zmanjšalo na delček tistega, kar je bilo nekoč. 

Zavračanje Moje Cerkve se je pojavilo zaradi padlih duš znotraj nje, ki so bile 
zapeljane v teţek greh. Mnogi Moji posvečeni sluţabniki so trpeli in bili globoko 
osramočeni zaradi grehov drugih. Ko so bili Boţji zakoni potisnjeni v stran in se jih je 
komajda omenjalo, so mnogi pozabili, da se morajo za vsako ceno drţati Boţjih 
Zapovedi. Če bi Moji posvečeni sluţabniki prenehali oznanjati Resnico in govoriti o 
pomembnosti obstoja greha, kako naj bi bili Boţji otroci kaj modrejši? Moji posvečeni 
sluţabniki nosijo moralno obveznost, da branijo Boţjo Besedo in posvarijo Boţje 
otroke o nevarnosti greha. Toda odločili so se, da tega ne bodo storili. Mnogi so se 
ustrašili oznanjati Resnico iz strahu pred tistimi, ki jih bodo okrivili za grehe drugih. 

Med Mojim bivanjem na zemlji nisem nikoli okleval pridigati o kazni, ki bo 
zadela človeka, če ne bo zaprosil Božjega odpuščanja za svoje grehe. Strah 
pred Boţjo kaznijo naj ne bi bil razlog za izogibanje grehu, ampak ima namen, da bi 
bil grešnik lahko rešen. Greh je nekaj s čemer morate živeti, vendar ga nikoli ne 
smete sprejeti. Morate ga premagati, kajti za vsako ceno si želim rešiti vaše 
duše. Zakaj ne bi ţelel za vsako ceno rešiti vaših duš? Ali nisem trpel za vsakega od 
vas in umrl strašne smrti na Kriţu, da bi vas lahko odkupil v Boţjih Očeh? Zakaj torej 
Moji posvečeni sluţabniki ne pridigajo o brezpogojni potrebi po iskanju večnega 
ţivljenja? Če ne boste iskali Večnega ţivljenja, ga ne boste našli. 

Dolţnost vseh tistih, ki Mi sluţijo je, da Mi pomagajo rešiti človeštvo pred večnim 
pogubljenjem. Resnica je bila tako dolgo skrita, da so bile mnoge duše, zaradi svoje 
samovšečnosti, izgubljene za Mene. Vedite, da bom na poslednji dan razposlal Moje 
Angele in da bo človeštvo razdeljeno na dve polovici– na tiste, ki so počenjali 
grozodejstva in na tiste, ki so od Mene. Prosim vas, Moji sveti sluţabniki, da 
oznanjate Resnico, kajti če je ne boste, Mi boste izgubili mnogo duš in tega vam ne 
bom nikoli odpustil. 

Ali boste služili Bogu, ali pa se vdali človeški nespameti. 

 

Vaš Jezus 

 

 

Odložite svoj oklep, kajti zdrobljen bo na drobne koščke 

Četrtek, 2. oktober 2014 ob 23:15 

 

Moja draga ljubljena hčerka, Moji sovraţniki se lahko posmehujejo Moji Besedi – 
Resnici – toda dan bo prišel, ko bodo od sramu in kesanja povesili svoje glave, ko 
bodo stali pred Menoj. 

V dnevih Noeta je on in tisti, ki so bili izbrani, da mu pomagajo, da se pripravijo 
na Božjo Pravičnost, bili tarča posmeha.  



Zaničevali so jih, preganjali in na vse možne načine so poskušali diskreditirati 
navodila, ki jih je Noe dobil od Boga. Noe je ostal pokoren do konca in rotil 
usmiljenja za njihove duše. Pozival jih je naj se mu pridruţijo na ladji, kjer bodo varni, 
toda bil je ignoriran. Podobno se bo zgodilo pred Velikim Gospodovim Dnem. Samo 
preostala boţja vojska, bo pripravljena na srečanje z Menoj, skupaj z vsemi tistimi, ki 
bodo v času Opozorila sprejeli Moje Usmiljenje. 

Prosim vse tiste, ki verujejo Vame in v Mojo Obljubo ponovnega prihoda v veliki slavi, 
da molite za tiste, ki zaničujejo to poslanstvo, kajti dan jim je bil Dar Resnice toda 
odločili so se da ga vrţejo nazaj v Moj Obraz. Vsi tisti, ki imajo topla, neţna srca in 
krotke duše, bodo pritegnjeni v Moje Naročje ne glede na to kateri religiji in 
veroizpovedi pripadajo, kajti oni so del Mene. Tistim, ki ne poznajo Boţje Besede, 
bom izkazal veliko usmiljenje. Tisti, ki se bodo v času Opozorila spreobrnili, bodo tudi 
pritegnjeni v Moje Naročje. Dosegel bom vse tiste duše, ki imajo topla srca in ki 
izkazujejo ljubezen in usmiljenje svojim bratom in sestram. 

Največja bitka bo potekala, ko bom skušal doseči arogantne in napuhnjene, katerim 
primanjkuje prave ljubezni in ki niso velikodušni. Prosim vas, da molite za te duše. 
Toda, najbolj pa vas prosim, da rotite usmiljenja za tiste, ki so prodali svoje duše 
hudiču v polnem zavedanju tega kar so storili. Te duše ne bodo prišle k Meni po svoji 
volji, zato bodo le po trpljenju izbranih duš, ki so se posvetili Meni in po vaših ţrtvah, 
lahko rešeni. Prosim molite to molitev, da bi rešili vse grešnike: 

Križarska Molitev (169) Za odrešenje tistih, ki zavračajo Kristusa 

Preljubi Jezus po Tvojem Sočutju in Usmiljenju Te rotim za odrešenje tistih, ki 
so te zavrnili; ki zanikajo Tvoj Obstoj; ki namerno nasprotujejo Tvoji Sveti 
Besedi in katerih grenka srca so zastrupila njihove duše zoper Luč in Resnico 
Tvojega Božanstva. Imej usmiljenje z vsemi grešniki. Odpusti tistim, ki 
preklinjajo Sveto Trojico. Pomagaj mi, da na svoj način in po svojih osebnih 
žrtvah privedem v Tvoj ljubeči Objem tiste grešnike, ki so najbolj potrebni 
Tvojega Usmiljenja. Obljubim Ti, da Ti bom po svojih mislih, besedah in 
dejanjih in po svojih najboljših močeh služil v Tvojem Poslanstvu Odrešenja. 
Amen. 

Pojdite vsi in se združite v molitvi, kajti Božja Pravičnosti se bo kmalu spustila 

nad svet, tako da jo bodo vsi videli. Zaradi človekove hudobije, sprevrţenosti in 

človekovega sovraštva do bliţnjega, bo Bog zaustavil to opustošenje, ki se na vse 

moţne načine načrtuje proti človeškemu rodu. 

Odloţite svoj oklep, kajti Roka Mojega Večnega Očeta ga bo zdrobila na drobne 
koščke. Če boste nasprotovali Bogu, boste trpeli zaradi tega. Toda, ko boste po 
zlorabljanju oblasti poskušali škodovati človeštvu v velikem merilu, boste 
naglo zaustavljeni. Tedaj ne boste imeli časa, da bi prosili Boga za usmiljenje. 

Vaš Jezus 

 

 

 

 



Kmalu boste priča globalnemu cepljenju, o katerem Sem vam 
govoril leta 2010 

Petek, 3. oktober 2014 ob 15:10 

Moja draga ljubljena hči, prisluhni zdaj Moji Obljubi. Jaz bom ponovno prišel in 
napovedal nov začetek, nov svet brez konca. Vsi tisti, ki bodo sprejeli Boţje Milosti, 
ko bom izlil svoje Veliko Usmiljenje na ves svet, bodo del Mojega Kraljestva. 

Človeštvu sem dal vsa znamenja, vsa opozorila in vse milosti, da bi pripravili svoje 
duše. Nekateri so prisluhnili Boţji Besedi, ki je vsebovana v Svetem Evangeliju in se 
ji odzvali. Preostali so slišali in videli Resnico vendar je nočejo sprejeti. Kmalu bo 
prišel dan, ko bom razodel polnost Resnice in dokaz o tem Kdo Sem Jaz, grešnikom 
pa bo dodeljen čas, da se bodo odločili v skladu s svojo svobodno voljo. Niti eden 
izmed vas ne bo prisiljen sprejeti Moje Usmiljenje, kajti samo vi lahko 
sprejmete to odločitev. Ostali bodo zavrnili Resnico, tudi ko jo bodo jasno videli. Na 
ţalost, bodo pogubljeni. Drugi si bodo vzeli čas, preden Mi bodo prisegli 
zvestobo, ampak tisti čas, po Opozorilu, bo kratek. 

Zdaj prihajam, da bi vam govoril o dogodkih, ki vam bodo razodeli znamenja teh 
časov in Moje Navzočnosti v tem Poslanstvu. V mnogih državah bodo nevihte, ki 
bodo trajale več tednov. Svetovno cepljenje o katerem sem ti govoril leta 2010 
se bo kmalu zgodilo. Roka Boga, v Njegovi Božji Pravičnosti bo vidna, ko bo 
dopustil skušnjave, ki bodo položene pred tiste, ki Mu služijo v Moji Cerkvi. Ko 
se bodo te in vse ostale prerokbe uresničile, vas bom čakal. In nato po prišlo 
Opozorilo. Opozorilo se bo zgodilo tik pred Veliki Dnem, ko bo Moja Obljuba o 
ponovnem prihodu končno izpolnjena. 

Zaupati morate v Mojo Dobroto, Ljubezen in Moje Usmiljenje. Če boste to storili, 
boste dovolj močni, da bi se soočili s kakršno koli preizkušnjo in ţalitvami, ki so 
vrţene v vas v Mojem Imenu. Prejeli boste tudi milost, da bi ostali zvesti Moji Sveti 
Besedi. 

Ostanite v miru in upanju, kajti Moja Ljubezen do vas in vaša ljubezen do Mene bo 
uničila zlo, ki je prevzelo duše tistih, ki so se ločili od Mene. 

Vaš Jezus 

 

 

Mati Odrešenja: Kmalu jih bo na milijone spreminjalo Božje Postave 

Ponedeljek, 6. oktober 2014 ob 13:55 

Moja dragi otroci, Deset Zapovedi, ki jih je določil Bog, nikoli ne morejo biti 
spremenjene, kajti to bi bilo bogoskrunstvo. Človek nikoli ne more poskušati 
spremeniti Besedo. Prišel bo dan, ko bodo ljudje Deset Zapovedi označili za 
nepopolne in takrat se bo Boţja Jeza spustila na človeštvo. Ko se bo to zgodilo, 
vedite, da Boţjo Besedo ne bodo več spoštovali, zaradi tega pa bo človeštvo 
zavedeno v hudo zmoto. 

Noben človek ali sveti sluţabnik ni dobil pooblastila, da bi razveljavil Deset Zapovedi 
ali Boţjo Besedo. Noben izgovor ne obstaja, ki bi zanikal Resnico Boţje Besede. Na 
milijone ljudi bo kmalu razveljavilo Boţje Zakone. Nato bo vse tiste, ki bodo podlegli 
tej prevari, zaslepila tema. Sveti Duh nikoli ne more razsvetliti tiste, ki zanikajo 
Besedo ali ki opravičujejo greh.  



Ko Sveti Duh ne bo več prisoten, in ko bo Beseda spremenjena, da bi zadostili 
človekove sebične potrebe, bodo vsi novi zakoni brez pomena v Božjih Očeh. 

Boţji sovraţniki bodo hitro posredovali, da bi spremenili Resnico in Cerkev mojega 
Sina se bo razdelila na dva dela. Tiste, ki bodo vneto branili Resnico, bodo 
preklinjali. Tistim, ki bodo izrekali bogoskrunstva in razglašali da so le-ta 
Resnica, pa bodo ploskali. Hudobni duh bo prebival v srcih zavedenih in mnogo 
duš bo pogubljenih. Te duše ne bodo sposobne stati pred mojim Sinom, ker ne bodo 
hotele priznati Resnice, ki jim bo dana po Boţjem Usmiljenju. 

Kmalu bo razglašeno, da je Bog Usmiljen do vseh grešnikov, ne glede na to kaj 
počnejo, da bi ga uţalili. To je res. Toda ko ga žalijo s vsakršno gnusobo in 
krivoverstvom in potem razglašajo, da je vse to sprejemljivo za Boga, se bo On 
z gnusom obrnil stran od njih. 

Ljudje bodo tako obsedeni s svojimi lastnimi poţelenji, da bi zadostili svojemu 
grešnemu ţivljenju, da bodo razglasili, da so nezakonita dejanja zaţelena v Boţjih 
Očeh. Vse to bodo laţi. In ko si bodo drznili to prinesti pred Boţje oltarje, bodo te 
duše izgnane. Če boste dovolili, da vas zapeljejo v te hude zmote, boste svoje duše 
izpostavili veliki nevarnosti. 

Prosim vas, da prebirate Deset Zapovedi, kolikor pogosto le morete. S tem boste 
spoznali, kaj je tisto, kar se zahteva od vas, da bi resnično sluţili Bogu. 

Vaša ljubljena Mati 
Mati Odrešenja 

 

 

Kadar ljubezen oslabi, je Bog omalovaževan v vašem življenju 

Sreda, 8. oktober 2014 ob 20:25 

Moja draga ljubljena hči, kako zelo hladna so postala srca ljudi. Kako zelo jim je mar 
za potrebe drugih ali za Dar ţivljenja. Dovolili so svojemu srcu, da gnije, kajti niso več 
zmoţni, da bi prava ljubezen vladala v njihovih dušah. Ko enkrat ljubezen drug do 
drugega oslabi, se bodo zaradi tega začele dogajati samo nepravičnosti. 

Kadar izginja ljubezen, izginja Bog iz vašega življenja. Tistim, ki so Me morda 
nekoč ljubili, in ki ne verujejo več Vame, bodo srca otrdela. Ko se boste obrnili 
proč od ljubezni do bliţnjega, boste postali prazni in nemirni. Zaradi pomanjkanja 
ljubezni boste počeli vsakršna dejanja, ki so Mi odvratna. Vse, za kar se Jaz 
zavzemam, boste zavrnili. Vsakršno ţivljenje, ki je z Boţjo Močjo podarjeno 
človeštvu, boste spreminjali in v večini primerov uničili. Boţji Zakoni in človeško 
ţivljenje vam ničesar več ne pomenijo. Vaša navezanost na vse zemeljske stvari in 
posvetne dobrine, ki jih le-te prinašajo, vas ne bodo zadovoljile. 

Človeštvo zelo trpi, kadar zapirate svoja srca Bogu. Ko bo ljubezen, ki so jo ljudje 
nekoč imeli do Mene, Jezusa Kristusa, nadomestilo zlo, tedaj vedite, da je ura blizu. 
(da je Moj Drugi Prihod pred vrati) 

Odpovejte se svojim zablodelim in nepremišljenim prizadevanjem po uţitkih. Ne 
poskušajte spreminjati Boţje Zakone, da bi zadovoljili vašemu grešnemu ţivljenju. 
Prosite, prosite, prosite za Moje Posredovanje, da vas lahko usmerim na pravo Pot. 
Če ne boste hodili po poti Večnega Ţivljenja, ki je bila izklesana za vsakega Boţjega 
otroka, potem nikoli ne morete postati del Mojega Kraljestva. 

Vaš Jezus 



Moja Cerkev, Moja Prava Cerkev, se bo plazila po svojem trebuhu 

Sreda, 8. oktober 2014 ob 20:45 

 

Moja draga ljubljena hči, Moja Cerkev se bo zrušila, tisti pa, ki bodo ostali zvesti 
Boţjim Zakonom, bodo močno trpeli zaradi tega. 

Moja Cerkev, Moja Prava Cerkev, se bo plazila po svojem trebuhu, ko bodo, 
proti Mojemu Božanstvu in Zakonom, ki jih je določil Moj Večni Oče, izrečene 
vsakovrstne žalitve. Mnogi Moji sluţabniki, ki so zaprti znotraj pozlačenega zapora, 
bodo prisiljeni sprejeti krivoverstva. Ne samo to; ta krivoverstva bodo morali tudi 
pridigati in prepričevati nedolţne ljudi, da je spremenjena Boţja Beseda, sprejemljiva 
v današnjem svetu. 

Jeza Mojega Očeta je v teh časih povzročila ogorčenje, kajti zelo kmalu bo Cerkev – 
ki se bo spremenila do nerazpoznavnosti – pripravila nove obrede, nova pravila in 
prakse tako, da nič ne bo podobno Cerkvi, ki sem jo Jaz zgradil. 

Vse to Moj Oče dopušča, medtem ko Satan preizkuša vero tistih, ki pripadajo Meni. 
Gorje tistim, ki Me izdajajo, kajti s seboj bodo povlekli duše tistih, katerih imena 
pripadajo Meni. Jaz se bom boril za te duše. Kaznoval bom vse tiste Moje 
sovraţnike, ki so s svojimi prevarami in s svojo pretkanostjo zapeljali duše, in jih 
odpeljali proč od Mene. Zaradi teh grehov, ki so jih storili, bodo pogubljeni. 

Moja Cerkev se je rodila iz Mojih Ledij. S Svojo smrtjo sem vam dal Svoje Telo in to 
je postala Moja Cerkev. Zdaj bo Moja Cerkev oskrunjena in Moje Telo ponovno 
kriţano. Moji sovraţniki ne bodo čutili niti kančka sramu, kajti njihovi visoki cilji in 
njihovo zadovoljstvo s samim seboj, nima nič opraviti z Menoj. 

Kako zlahka so zapeljani tisti s šibko vero. Kako zlahka bodo zapeljane tiste duše z 
močno vero, kajti bale se bodo braniti Resnico. Moji Cerkvi bo ostala zvesta samo 
Preostala Boţja Vojska in tisti, ki so resnično zvesti Moji Besedi. Zaradi njih pa Moja 
Cerkev ne bo nikoli umrla. 

Vaš Jezus 

 

 

 

Zdaj vam podarjam poslednjo Križarsko Molitev 

Sreda, 8. oktober 2014 ob 21:10 

Moja draga ljubljena hči, Moje Srce je zlomljeno v teh časih. Izdajalci so presunili 
Mojo Stran. Na zemljo se zdaj izlivajo reke Moje Ţalosti, ki je tako intenzivna, da ne 
morem biti potolaţen. 

Zdaj sprašujem: kdo izmed Mojih svetih sluţabnikov, bo dovolj močen, da bi ohranil 
Resnico? 

Podarjam vam poslednjo Kriţarsko Molitev. Je za duhovnike. Prosim, da jo Moji sveti 
sluţabniki molijo vsakodnevno: 

 

 

 



 

Križarska Molitev (170): Da bi ohranili Sveto Božjo Besedo. 

O dragi Gospod, moj ljubljeni Jezus Kristus. Drži me. Zaščiti me. Naj Luč 
Tvojega Obličja sije nad mano, ko se moje preganjanje stopnjuje, čeprav je moj 
edini greh, da ohranjam Resnico Svete Božje Besede. Pomagaj mi zbrati 
pogum, da ti bom vselej zvesto služil. Podeli mi Svoj Pogum in Moč, ko se 
borim, da branim Tvoje Nauke pred silovitim nasprotovanjem. Jezus, nikoli me 
ne zapusti v času stiske. Priskrbi mi vse, kar potrebujem, da Ti še naprej služim 
po Sveti Mašni Daritvi, s podeljevanjem Svetih Zakramentov in Tvojega 
PresvetegaTelesa in Predragocene Krvi. Jezus, blagoslovi me. Hodi z menoj. 
Spočij si v meni. Ostani z mano. Amen. 

Vaš Jezus 

 

 

Zapomnite si, da po Drugem Prihodu Vice ne bodo obstajale 

Četrtek, 9. oktober 2014 ob 20:40 

Moja draga ljubljena hči, kako zelo sem ţejen človekove ljubezni in kako zelo človeka 
ţeja po Meni. Toda razkol, ki ločuje človeka od Mene, Darovalca Ţivljenja, je največji 
sovraţnik človeškega rodu. 

Satan na svoj pretkan, zvit način povzroča velike razkole v svetu. Skrit je pred 
svetom, to pa mu daje veliko moč na človeškimi dušami. Njegov zlobni vpliv povzroča 
dvome v Moj Obstoj in pri tistih, ki imajo malo vere. Preostale, ki ne verujejo Vame, 
prepričuje, da je človek sam odgovoren za odločitve, ki jih sprejema. Njegov 
pomirjajoči vpliv, ko skuša človeka, prepričuje tiste, ki mu podleţejo, da je slabo 
dobro in dobro slabo. On prikazuje ljubezen kot poţelenje; sovraštvo kot nekaj 
zaţelenega; in zavist ter ljubosumje kot sredstvo, s katerim upravičiti uničenje 
človekovega ţivljenja. 

Vsaka ideja, vsaka ţelja, vsako hrepenenje in poţelenje, ki jih polaga v duše ljudi, jih 
vodi v greh. Zaradi tega, ker je Satan okuţil tako zelo veliko ljudi v teh časih je to 
pomenilo, da je bila čista ljubezen, ki prihaja od Boga, nadomeščena s poţelenjem. 
Kača bo srca grešnikov prepričala, da je vse, kar prihaja od nje, nekaj dobrega. 
Grešniki, ki podlegajo hudiču, vedno opravičujejo greh. Ko greh enkrat upravičijo, 
ga začnejo poveličevati dokler ne postane kot nekaj dobrega – kar je vredno 
pohvale. 

Gorje človeku, ki se pridruţuje tistim, ki poveličujejo greh. Grešnik, ki bo z radostjo 
sprejel greh, bo vplival na druge, da bodo storili enako. V današnjem svetu se lahko 
vpliv hudobca vidi vsepovsod. Kjer so bila nekoč grešna dejanja skrbno skrita, zdaj 
ljudje nimajo nobenega sramu več pri tem, da jih razkrivajo svetu. Vse kar Mi je 
odvratno se zdaj sprejema z velikim uţitkom. Slabo je predstavljeno kot dobro in 
vse kar je dobro, v skladu z Božjimi Zakoni, se šteje za slabo. Ko je hudič na 
delu, bo vse predstavljeno od zadaj naprej in čisto nasprotje tistemu, kar 
prihaja od Mene. Vedite, da ko bo Moja Beseda razglašena za laţ, bo vpliv hudobca 
dosegel vrhunec. 

Ne pozabite, da po Drugem Prihodu, Vice ne bodo več obstajale.  



Nebesa in Zemlja se bosta zdruţili in Pekel bo postal bivališče za tiste, ki so 
malikovali hudiča in vse kar prihaja od njega. Njegov zlobni vpliv in hudobne poti so 
okuţile tako tiste, ki verujejo Vame kot tudi tiste, ki me zavračajo. Nihče ni varen. 

Moji dragi verni, molitev je vaše zatočišče. Ohranjujte Mojo Besedo in molite, ne 
zase, ampak za tiste, ki so sklenili pogodbo s hudobcem. Ti ljudje potrebujejo vaše 
molitve zjutraj, opoldne in zvečer. 

Vaš Jezus 

 

 

 

 

 

 

Mati Odrešenja: Smrt kmalu ne bo imela nobene oblasti nad 
človekom 

Petek, 10. oktober 2014, ob 13:10 

Moji dragi otroci, Kriţanje mojega Sina je bilo izjemno pomembno v mnogih pogledih. 
On ni bil umorjen samo po rokah Rimskih vojakov, ampak tudi na ukaz tistih, ki so 
trdili, da so zvesti privrţenci Boţje Besede. 

Njegovo bičanje, preganjanje in smrt je bilo izvršeno po navodilih tistih, ki so 
vodili vernike v Božje Templje. Zavrgli so vse, za kar so vedeli, da je Resnica, ker 
niso hoteli sprejeti, da je bil moj Sin, Jezus Kristus, Mesija. Kršili so vsak Zakon, ki ga 
je dal Bog, ko so uţivali v usmrtitvi mojega Sina. 

Preden bo prišel Gospodov Dan, ga bodo ponovno Križali. S tem ko bodo izdali 
Njegovo Sveto Besedo, ga bodo bičali. Preganjali bodo tiste, ki Mu ostajajo zvesti in 
potem bodo oskrunili Njegovo Telo. Vendar pa ga ne bodo uspeli umoriti, kajti 
Njegovo Telo – Njegova Cerkev – ne more umreti in bo še naprej, do konca, ostala 
pri ţivljenju, čeprav v krhkem stanju. 

V teh časih ne smete pozabiti, da vse življenje prihaja od Boga. Smrt nima moči 
nad Bogom. Ko je življenje enkrat podarjeno, nikoli ne more biti izničeno. Smrt 
kmalu ne bo imela več moči nad človekom. Po Vstajenju mojega Sina, bo tudi 
človeštvo imelo Večno Življenje na telesu in duši. Tisti, ki zaupajo v Kristusa in 
Mu ostajajo zvesti, bodo imeli življenje. Samo tisti, ki ga popolnoma zavračajo, ne 
bodo imeli ţivljenja. 

Razveselite se v vednosti, da vse vas, ki ţivite Sveto Boţjo Besedo, čaka veličastno 
ţivljenje, kajti smrt vas nikoli ne bo uničila. 

Vaša ljubljena Mati 
Mati Odrešenja 

 

 

 

 

 



Moja Ljubezen do človeštva je neskončna 

Sobota, 11. oktober 2014 ob 01:00 

Moja draga ljubljena hči, Moja Ljubezen do človeštva je neskončna. Moja Ljubezen je 
intenzivna in zaščitniška. Je čista. Jaz spregledam številne pomanjkljivosti pri 
grešnikih zaradi Moje globoke ljubezni do njih. 

Sočutje imam do grešnikov in nič ne obstaja, kar ne bi storil, da bi jih rešil, zato da bi 
se vsi zedinili z Menoj. Vendar pa v teh časih točim solze v velikih hudournikih, zaradi 
tega, ker Boţje otroke mučijo, zlorabljajo, jim škodujejo, bičajo in morijo sovraţniki 
Tistega, ki je ustvaril svet. Tisti, ki povzročajo takšna trpljenja, so popolnoma pod 
vplivom hudobnih duhov, kateri zastrupljajo njihove misli z laţmi, s sovraštvom in z 
nespoštovanjem do človeškega ţivljenja. Ko ljudje izvršujejo umore nikoli ne morejo 
trditi, da to opravljajo v Boţjemu Imenu. Tisti, ki povzročajo vojne in genocid v 
kakršnikoli obliki in ki trdijo, da to opravljajo v Boţjo Slavo, varajo ne samo samega 
sebe, ampak tudi tiste, katere rekrutirajo, da bi izvrševali njihova zlobna dejanja. 

Moja Ljubezen je tako močna, da če bi molili za te uboge izgubljene duše, ki 
verjamejo, da je ubijanje drugih v Boţjem Imenu nekaj dobrega, kar jim bo prineslo 
čast, jim bom izkazal Moje Usmiljenje s tem, da bom v njih prebudil Duha Resnice. 
Ne dovolite, da bi vaša srca postala teţka. Namesto tega vedite, da čeprav so ta 
najzlobnejša dejanja, ki jih izvršujejo tisti, ki uničujejo ţivljenja, zastrašujoča, bom v 
Moji Boţji Pravičnosti odpravil te grozote. 

Vse vas, ki imate topla in neţna srca bom v hipu ponesel v Moje Presveto Srce in 
vas rešil, tako velika je Moja Ljubezen do vas. Moji ljubljeni verni: vam ne bo 
potrebno prestati bolečino fizične smrti. To vam obljubljam, če Mi boste, preko 
molitve, pomagali reševati duše tistih, ki najbolj potrebujejo Moje Odpuščanje in 
Usmiljenje. 

Pomagajte Mi pri tem velikem podvigu in kmalu bo vse ţarelo s svetlobo in Slavo 
Mojega Novega Kraljestva, kjer boste večno ţiveli brez kakršnekoli skrbi. Ljubezen 
do Mene, Mojega Večnega Očeta, vaše druţine in prijateljev bo kraljevala po vsem 
svetu, ki ne bo imel konca. 

Pojdite v miru in ljubezni, da bi Mi sluţili. 

Vaš Jezus 

 

 

Božja Previdnost bo vedno zmagala 

Sobota, 11. oktober 2014 ob 20:30 

 

Moja draga ljubljena hči, naj nihče ne podcenjuje Boţjo Moč v vseh stvareh, ki bi se 
morda razvile v teh časih. Boţja Moč je neskončna, nihče pa ne more premagati 
Boţjo Voljo ali Njegovo Boţanstvo. Nihče izmed Mojih sovraţnikov, se ne more 
hvaliti, da je večji od Boga, ki lahko, samo v enem samem dihu, nad svet izlije Svojo 
Pravičnost. Čeprav je Bog potrpeţljiv, pošten, pravičen, in poln brezpogojne Ljubezni 
do vseh Svojih otrok, tudi do hudobnih, se bo maščeval proti človekovi hudobiji, ki jo 
povzroča hudičev zlobni vpliv. 

Prekleti tisti, ki nasprotujejo in kljubujejo Bogu in Njegovi Sveti Besedi. Kaznovani 
bodo ob svojem času, ko ga bo Bog določil, ko jim bo dal vse moţnosti, da se 



spremenijo. Tiste, ki častijo zlo in zver, bo zadela strela, prav tako kot se je zgodilo 
Luciferju, ko je bil, kot strela z jasnega, vrţen v peklensko brezno. 

Ko Moji sovraţniki povzročajo trpljenje drugim; jih poskušajo umoriti in pohabiti, da bi 
pridobili oblast nad šibkimi, bodo zaradi tega trpeli strašno kazen. Ko bodo satanovi 
častilci povzročili kakršen koli genocid nad nedolţnimi dušami, bodo goreli v Peklu. 
Zaustavljeni bodo točno v tistem trenutku, ko bodo verjeli, da jim je uspelo. 

Boţja Previdnost bo vedno prevladovala, kajti nobena Moč ni tako Mogočna kot Tisti, 
ki je ustvaril vse iz nič. 

Vaš Jezus 

 

 

 

Bog Oče: Zemlja bo očiščena, tako kot bodo Moji otroci očiščeni 
vseh grehov 

Nedelja, 12. oktober 2014 ob 18:40 

Moja predraga hči, prišle bodo velike spremembe, medtem ko se pribliţuje čas za 
Drugi Prihod Mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa. 

Ne bojte se, Moji otroci, kajti te stvari se morajo zgoditi, zato da bi se Moji 
otroci prečistili, da se bodo lahko razveselili Dneva, ko se bo začel svet brez 
konca. Moje Obljube so vedno bile izpolnjene in vse se bo dobro končalo. 

Ţelim si, da rotite Usmiljenja za prav vsako dušo, ki ţivi v svetu, da se bo lahko 
človeški rod zedinil v eno, v Mojih Očeh. Kmalu se bodo sovraštvo, zlo in krivice v 
svetu nenadno končale, in Luč Mojega Kraljestva bo zasijala nad vami. Ko se bo 
Novi Raj prikazal v vsem svojem sijaju bo zavladal Mir in ljubezen bo napolnila 
zemljo. Moja Pravičnost bo odpravila vse zlo, tisti pa, ki se bodo oklepali hudiča, kljub 
Mojemu Posredovanju, bodo zavrţeni. Po tem, ne bo več solz in poslednji del Moje 
Zaveze bo sklenjen. 

Vstanite, Moji otroci, povzdignite svoja srca v upanju in zaupanju. Posredoval bom 
na mnogo načinov, da bi preprečil zlobna dejanja, varljiva izdajstva in 
krivoverstva pred tem, da bi vas uničila. Moja Ura je prišla. Moji sovraţniki bodo 
uničeni, medtem ko si bom prizadeval, da bi vse postavil na pravo mesto, tako da bo 
vse pripravljeno. Zemlja bo prečiščena, prav tako bodo Mojo otroci očiščeni 
vseh hudobij, in povzdignil bom krotke, ponižne in tiste z nežnimi srci, da bodo 
zasedli svoja mesta v Novem Nebu in Novi Zemlji. 

Nikoli ne izgubite upanja, kajti vsa Moč pripada Meni. Pridite k Meni, Moji otročiči, in 
se spočijte v Moji brezpogojni Ljubezni, ki jo imam do vas. Zaupajte Vame in vsa 
slava bo vaša. 

Vaš ljubljeni Oče 
Bog Najvišji 

 

 

 

 



Jaz najprej prihajam po tiste, ki so najbolj nevredni Mojega 
Usmiljenja 

Nedelja, 12. oktober 2014 ob 21:20 

Moja draga ljubljena hči, Jaz sem Varuh vseh Boţjih otrok – prav vsakega izmed vas, 
ne glede na vaš spol, starost ali veroizpoved. Jaz sem Varuh Moje Cerkve na zemlji 
in nihče je ne bo premagal. Ostala bo nedotaknjena, čeprav Me bodo mnogi zapustili. 

Tisti, ki me zapuščajo, ki spreminjajo Boţjo Besedo, ne morejo trditi, da pripadajo 
Moji Cerkvi, kajti ne morem varovati cerkve, ki ne oznanja Resnice. Prava 
preizkušnja vaše vere se je ţe začela, kmalu pa boste postali zmedeni in ne boste 
vedeli kam se obrniti. Čeprav sem usmiljen, bodite prepričani, da ne bom nikoli stal 
kriţem rok in dovolil, da bi izdajalci oskrunili Moje Telo. Preko določene meje jim ne 
bo dovoljeno iti, nato pa bodo občutili grmečo silo Boţje Roke. 

Osredotočiti se morate Name in sprejeti, da se je Stiska okrepila - da se vse, 
kar je bilo napovedano, mora zgoditi. Samo ko bodo prerokbe, ki so bile dane na 
začetku, postale očitne, bodo ljudje v polnosti doumeli, da je Moja Ura nad njimi. 
Nikoli se Me ne smete bati, kajti Moja Ljubezen in Usmiljenje sta brezmejni. Bojte se 
samo tistih, ki ne prihajajo od Mene, kajti hudobni duh je tisti, ki jih navdihuje, da 
počnejo grozne stvari. Samo z molitvijo jim lahko pomagate, da bi se odkupili za 
svoje grehe – po takšnem velikodušnem dejanju pa lahko razpršite Satanov dim. 
Njegovi hlapi prekrivajo svet v teh časih, vendar pa, da bi lahko prepoznali njegovo 
navzočnost, je teţje, kot si lahko predstavljate. Njegov vpliv se vedno skriva za 
dobrimi dejanji; humanitarnimi dejanji in se kaţe na najbolj nepričakovan, a vendar 
spoštljiv način. Človek, ki je blagoslovljen z Darom razločevanja, bo razumel kako 
Satan deluje. Prepoznal bo njegova dela, ne glede na to kako pazljivo prikrita se 
kaţejo svetu, ki je slep za Resnico. 

Moj Glas bo v človeških srcih kmalu prebudil njihovo duhovnost; da bodo spoznali 
kdo so in komu pripadajo in zavedanje o Večnem Ţivljenju, ki jim ga bom podaril. 
Vedite, da ko se bo to prebujenje začelo, bodo ljudje začutili Boţjo Moč - Boţja 
Pravičnost se bo vzdignila iz pepela in znamenje Luči bo prineslo ţivljenje nazaj na 
nerodovitno polje, ki ga je opustošil hudobec. Moj Glas se bo slišal in mnogi bodo 
šokirani, ko se bo začel ta dan. Podoben bo nizu grmenja in vsak pravičen 
človek bo upognil svoje koleno v slavo Bogu. Prihajam najprej po tiste, ki so 
najbolj nevredni Mojega Usmiljenja. Oni so tisti, ki bi morali biti zadnji, zaradi 
načina kako so se obnašali do Mene. A kljub temu bodo prvi, ki bodo 
povabljeni, da bi vstopili v Moje Kraljestvo. Pravični bodo vstopili zadnji. 
Hudobni bodo zavrženi. 

Niti en kamen ne bo ostal na svojem mestu, vse do zadnje sekunde. Moje 
Usmiljenje se bo dalo tisti, ki vpijejo po Njem. Tisti, ki Me preklinjajo, bodo 
prekleti. 

Vaš Jezus 

 

 

 

 

 

 



Ključi Mojega Kraljestva, sveta, ki prihaja, so pripravljeni 

Torek, 14. oktober 2014 ob 18:15 

Moja draga ljubljena hči, vse kar sem razodel svetu preko teh Sporočil, se bo 
izpolnilo. Mnogi izmed tistih, ki poznajo ta Sporočila, bodo, na ţalost, še naprej 
zatirali Mojo Besedo. Preostali, ki niso seznanjeni s temi Sporočili, bodo nasprotovali 
Moji Besedi, ki jim je bila dana v Svetih Evangelijih. 

Kličem vse tiste, ki hodijo z Menoj na tej zemlji, in jih prosim, da bi zaupali Vame. 
Ţivite Mojo Besedo in ne boste umrli. Ţivite svoje ţivljenje v skladu z Resnico in Jaz 
bom izlil na vas in na vse tiste, katerih imena boste poloţili pred Mene, velike Milosti. 
Ko se bo svet potopil v temo - ko bodo vojne izbruhnile vsepovsod in ko bosta 
bolezen in lakota zajeli človeštvo - se bo zgodilo Moje Posredovanje. Jaz varujem 
vse tiste, ki se posvečajo Mojemu Presvetemu Srcu. Jaz povzdigujem tiste, ki so 
obteţeni in podaril bom mir in spokojnost tistim, ki Me prosijo za te Darove. 

Samo Jaz, Jezus Kristus, lahko olajšam vaša bremena. Samo Jaz lahko premagam 
vaše sovraţnike in tiste, ki zlorabljajo oblast in vpliv, da bi vas uničili zaradi svoje 
lastne koristi. Samo vi, Moji ljubljeni verni, Mi lahko pripeljete duše tistih, ki Me 
zavračajo, ignorirajo, in zanikajo. Mnogi izmed njih nikoli ne bodo prišli k Meni, 
čeprav jih vabim, da bi vstopili v Moje Usmiljenje. 

Še naprej morate uporabljati molitve, ki so vam bile dane. Ostanite v Moji bliţini, kajti 
ko boste to storili, vam bo dana vsakršna zaščita pred zlom. Ostati morate močni, 
pogumni in mirni, kajti nikoli vas ne bom zapustil. Hodil bom poleg vas in vas drţal za 
roko. Tolaţil vas bom. Vse solze bom obrisal iz vašega obraza - vas in vaše ljubljene 
pa bom kmalu sprejel v Moj Ljubeči Objem. 

Ključi Mojega Kraljestva, ki prihaja, so pripravljeni in bodo dani vsem tistim, 
katerih imena so v Knjigi Življenja. Vendar pa je Moje Usmiljenje tako veliko, da 
bom sprejel v Moj Novi Raj tudi tiste, katerih imena niso vključena, če Mi boste 
pripeljali te duše po vaših molitvah. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

 

Lakota duha pušča dušo prazno, bedno in izgubljeno 

Četrtek, 16. oktober 2014 ob 19:10 

Moja draga ljubljena hči, lakota po hrani, ki napaja telo je strašna bolezen. Toda, 
lakota duha, pusti dušo prazno, nesrečno in izgubljeno. Ko se duša oddalji od Mene, 
bo tavala in iskala vse vrste uţitkov. Takšna duša bo hodila do konca zemlje, v 
iskanju duhovnega miru in olajšanja, toda nobena stvar ne bo zapolnila njene 
praznine, razen Mene. Morda bo našla začasno rešitev v vseh posvetnih uţitkih 
sprostitve, toda nikoli ne bo našla miru, ki ga lahko Jaz podarim. 

Kadar Jaz nahranim dušo neke osebe z Mojo Milostjo, bo ta duša polna Moje 
Ljubezni in Navzočnosti. Čeprav bo Moja Navzočnost v duši na njo pritegnila strup 
hudobnih duhov, ki bodo naredili vse kar je v njihovi moči, da bi jo vznemirili, se tista 
duša ne bo ozirala na to. Moja Ljubezen je vse kar potrebujete, da bi se počutili 
izpolnjeno, in Moj Mir, ki vas napolnjuje, ni od tega sveta. Ta mir prinaša s seboj 
velike Blagoslove, duše pa, ki bodo prejele ta mir, ga nikoli ne bodo izpustile tako 
zlahka, ko ga bodo enkrat doţivele. 



Ko neka oseba počne vse kar je v njeni moči, da bi Me zanikala, vara samo 
sebe. Vaša izbira je, če Me boste zanikali. Zakaj potem izkazujete sovraštvo do 
Mene, če ne verjamete da Jaz obstajam? Zdaj kličem tiste izmed vas, ki vas mučijo 
duhovne bitke, da bi prisluhnili Mojemu Glasu preko teh Sporočil: Če Me zanikate, 
potem ostanite tiho. Ne zanikajte Me in obenem preklinjajte, kajti če boste to počeli, 
sami sebi nasprotujete. Ne morete sovraţiti nekaj, kar ne obstaja. Če čutite 
kakršnokoli sovraštvo, ali ne veste, da to prihaja od nekod, prav tako kot ljubezen? 
Ljubezen prihaja od Boga. Sovraštvo prihaja od Satana. Prišel bo dan ko boste 
spoznali da se zlo premika in raste, da se zvija kot kača, da je resnična oseba. Šele 
tedaj boste sprejeli obstoj hudiča. Satan je zato tako pretkan, ker ni v njegovo korist, 
da bi se razodel svetu. Če bi se to zgodilo, bi vam bilo nemogoče, da ne bi verjeli v 
Boga. 

Odprite svoje oči in spoznajte zlo za to kar je. Vedite, da s tem ko Me zanikate, vas 
bo hudobec uporabil, da bi povzročal sovraštvo tistim, ki Me ljubijo. 

Vaš Jezus 

 

 

Mati Odrešenja: Mnogim bodo odvzeli njihove nazive 

Petek, 17. oktober 2014 ob 15:30 

Moji dragi otroci, prosim molite za zveste svete sluţabnike mojega Sina, ko se bodo 
odvijali prihodnji dogodki. Mnogim bodo odvzeti njihovi nazivi in v sramoti bodo 
pahnjeni v divjino. Nemiri in zmeda se bodo razširili znotraj Cerkve mojega Sina, toda 
izdajalci se bodo vzdignili v velikem številu in mnogi jim bodo sledili. Preostale 
Krščanske Cerkve se bodo zbliţale z novo prilagojeno cerkvijo, nato pa bo vse 
pripravljeno za uvedbo nove svetovne religije. Ta nova oblika cerkve se bo sprva 
zdela kot zarja sveţega zraka za mnoge, ki si ţelijo sprememb. Sčasoma bo postalo 
jasno, da je namenjena samo tistim, ki si ţelijo spremeniti Boţje Zakone z namenom, 
da bi ustregli svojemu grešnemu ţivljenju. Ta cerkev bo izgubila vso Vero. Imela bo 
vso zunanjo podobo nove, prenovljene Boţje cerkve, toda kakršni koli simboli, ki naj 
bi poveličevali mojega Sina, bodo čisto nekaj drugega. 

Nato, ko bo napočila ura, bo napovedana Nova Svetovna Cerkev in videti bo kot 

velika humanitarna ustanova. Neločljivo bo povezana s svetom politike in 

gospodarstva. Potem se ji bodo tisti, ki nikoli niso pripadali veri, pridruţili. Kako zelo 

se bodo radostili, kajti vsak greh bo opravičen. Toliko ljudem ob odleglo, kajti svoje 

ţivljenje bodo lahko ţiveli kot si oni ţelijo. Nič več jim ne bo potrebno skrbeti, če bodo 

ţalili Boga, kajti greh ne bodo obravnavali kot nekaj, kar je skrb vzbujajočega. 

Nova cerkev, z namenom, da bi izžarevala občutek plemenitosti, bo spodbujala 

humanitarne in dobrodelne organizacije in ves svet ji bo ploskal. Kmalu za tem, 

se ne bo več razlikovala od svetovnih političnih zavezništev in poslovnih 

organizacij, ki so posvečene filantropiji. 

Medtem pa bo prava Cerkev mojega Sina, kot jo je On postavil, ostala ţiva, vendar 

oslabljena. Majhna v številkah, se preostala Cerkev ne bo nikoli vdala, tudi, ko bo 

Antikrist prevzel vodstvo. 



Molite, molite, molite, da bodo sveti sluţabniki mojega Sina premagali strah, vstali, in 

oznanjevali Resnico, tudi takrat, ko bodo njihove glasove preglasili tisti, ki bodo izdali 

mojega Sina. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

Prekleti tisti, ki Me preklinjajo 

Sobota, 18. oktober 2014 ob 14:20 

Moja draga ljubljena hči, hudobec je oklenil srca mnogih, ki verujejo Vame, zaradi 
tega ker mu dajejo lahek dostop do svojih duš. 

Satan skuša duše preko čutil, kot tudi preko greha napuha. Tisti, ki verjamejo, da jim 

njihova inteligenca in poznavanje Svete Boţje Besede daje pravico, da sodijo druge 

v Mojem Imenu, Me močno ţalijo. Polni napuha, njihov narcisizem pomeni, da 

verjamejo, da imajo pravico zaničevati druge in širiti strup v Mojem Imenu. Bodite 

pozorni do tistih, ki preklinjajo druge in potem trdijo, da pripadajo Meni, kajti 

oni govorijo z zlobnim jezikom. Na dan ko bom prišel, se bodo te duše tresle od 

strahu in skušale skriti pred Mojo Lučjo, ki jih bo zaslepila. 

Vselej zaupajte v Moje Usmiljenje, kajti Jaz bom vedno odpuščal tistim, ki se 

resnično kesajo vsega kar so govorili, naredili in izvršili, da Me je ţalilo. Kljub temu 

pa se bojte Moje Pravičnosti, ker bo zastrašujoča. Ne opravičujem se za to. 

Vedite, da bodo napuhnjeni in mogočni, ki so Mi, s svojim zlobnim vplivom, s 

katerim so škodovali drugim, izgubili duše po katerih hrepenim, trpeli. Pred 

Mojim Prestolom bodo trepetali od strahu, vendar pa se bodo še vedno 

prepirali z Menoj in zagovarjali svoja zlobna dejanja, v napačnem prepričanju, 

da jih bom poslušal. 

Prekleti tisti, ki Me preklinjajo. Blagor tistim, ki ţivijo svoje ţivljenje v ljubezni do 

drugih in ki sledijo Mojim Naukom, četudi jim to povzroča trpljenje. Povzdignil bom 

pravične, toda uničil zlobne, ki obračajo svoj hrbet Boţji Besedi. Vsakdo, ki povzroča 

trpljenje drugim in še posebno v Mojem Imenu, bo moral odgovarjati Meni na 

Poslednji Dan. 

Vaš Jezus 

 

 

Mati Odrešenja: Blagor tistim, ki jim bodo dani ključi Raja. 

Nedelja, 19. oktober 2014 ob 20:40 

Moj dragi otrok, jaz sem tvoja Mati, Kraljica Nebes. Na vse vas, ki me prosite naj 
posredujem za vas pri mojemu Sinu, da bi vas zaščitil, izlivam posebne milosti. Vsa 
Nebesa molijo za človeštvo v teh časih, tako da bo prehod v novi svet potekal gladko. 
Največja ţelja mojega Sina je, da bi se dotaknil src vseh grešnikov. Da bi odstranil 
zmedo, ki napolnjuje duše grešnikov. Da bi pritegnil tudi tiste s srci trdimi kot skala, v 
Svoje Veliko Usmiljenje. 



Moj Sin nikoli ne odneha v svojem prizadevanju, da bi se dotaknil src vsakogar. Nikoli 

se ne ţeli maščevati tistim, ki ga ţalijo in nikoli ne dela razlik med dušami. On ljubi 

vse, tudi Njegove največje sovraţnike in to bo vedno tako ostalo. Ne smete se 

izogibati mojega Sina če ste trpeli v tem ţivljenju; če ste izgubili ljubljeno osebo v 

tragičnih okoliščinah; ali če ste ţrtev strašnih krivic. Bog je Avtor Ţivljenja. On daje 

ţivljenje in ga tudi jemlje. Samo takrat ko duša, ki je napolnjena s hudobnimi duhovi, 

umori drugo osebo, bo Bog poskrbel, da bo ta duša drago plačala za to dejanje. 

Dokler obstaja greh, bo zlo obstajalo na zemlji. Samo ko bo greh izgnan, bo zlo 

izginilo. Otroci, prosim vas, da bodite potrpeţljivi. Prosim vas, da preţivite svoj čas v 

molitvi kolikor pogosto lahko. Prosim vas, da še naprej molitev Najsvetejši Roţni 

Venec za zaščito vaših druţin, narodov in drţav. Še nikoli doslej ni bil moj Roţni 

Venec tako močan, kot je v teh časih. Velike milosti boste prejeli, ko ga boste molili, 

še posebno naglas in v skupinah. 

Vsi Boţji Načrti so pripravljeni za Drugi Prihod Jezusa Kristusa. Prosim vas, da preko 

svojih molitev, pomagate vsem grešnikom, da se bodo kesali svojih grehov, tako da 

bodo lahko uţivali večno ţivljenje v svetu, ki prihaja in ki je brez konca. Blagor tistim, 

ki jim bodo dani ključi Raja. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

Sprejmite Resnico, ki vam je dana v Knjigi Razodetja 

Torek, 21. oktober 2014 ob 23:40 

Moja draga ljubljena hči, ko so bile prerokbe dane Boţjim otrokom od začetka sveta, 

so povzročale strah v človeških srcih. To se je dogajalo zaradi dvomov, ki so obstajali 

v glavah tistih, ki niso verjeli v Boga in zaradi udobja, ki ga je človek imel v svojem 

okolju v katerem se je nahajal. Lažje je bilo sprejeti življenje nepopolnosti, kot 

verjeti v nadnaravno življenje. 

Bog ni pošiljal svojih prerokov, da bi strašil Svoje otroke. Pošiljal jih je zato, da bi jih 

opozarjal na nevarnosti globokega prepada med človekom in Bogom. Če je ta 

prepad postal tako širok, da je večino duš začelo zavračati Boga, je On vedno 

posredoval zato, da bi jih rešil. Bog je vedno posredoval preko Svojih prerokov in 

preko Svojih prerokov je Bog lahko poučeval Svoje otroke o Gospodovih poteh. Brez 

Boţjih prerokov, človeku ne bi bilo moţno posredovati Resnico. Kar Bog daje 

Svojemu ljudstvu, preko pisane Besede, naj nihče ne spreminja. 

Človek ni vreden, da bi spreminjal Boţjo Besedo, niti ni pooblaščen, da bi spreminjal 

pomen Besede, niti nima pravice, da bi to storil. Če človek namerno uporablja Boţjo 

Besedo, da bi škodoval drugim, potem je to hud greh. V preteklosti je bilo mnogo 

takšnih, ki so poskušali spremeniti pomen Besede, vendar niso uspeli. Kljub temu pa 

so obstajali tisti, ki so ustvarili takšen pomen Besede, ki ni vsebovala polnost 

Resnice, ljudje pa niso bili nič modrejši, da bi to prepoznali. Te duše ne krivim za 

takšno ravnanje, kajti Besedo so uporabljali samo v Boţjo slavo. 

Ko sem prišel oznanjat Resnico, so se me ljudje bali. Vseh prerokov pred 

Menoj so se tudi bali.  



Preroke, prav tako kot Mene, so sovražili zaradi tega, ker so prinašali človeštvu 

Resnico preko izgovorjene Besede. Knjiga Razodetja, ki je bila dana Janezu 

Evangelistu z močjo Svetega Duha, je bila ignorirana s strani Mojih Krščanskih 

Cerkva. Redko kdaj razpravljajo o njej, mnogi znotraj Moje Cerkve pa jo 

zavračajo kot nekaj nepomembnega. 

Zdaj je prišel čas,da se končno govori Resnica in da ljudje izberejo. Sprejmite 

Resnico, ki vam je dana v Knjigi Razodetja, in se pripravite, tako da bo na Veliki Dan 

vse na svojem mestu in Mi bo ugajalo. Ali pa ne upoštevajte Besede in Moje Obljube, 

da ponovno pridem. Zatiskajte si ušesa pred Mojimi Prošnjami, toda zapomnite si, da 

bom Jaz prišel kakor tat ponoči, in samo tisti, ki se Me razveselijo in sprejmejo Moje 

Usmiljenje, bodo Moji. 

Opozarjam vas samo zato, ker vas ljubim. Če ne bi bilo Moje Ljubezni, bi 

človeški rod pahnil v divjino, tako nehvaležne so njihove duše. 

Vaš Jezus 

 

 

Oh, kako ošaben je človek, ki se posmehuje Mojemu Obstoju 

Četrtek, 23. oktober 2014 ob 15:14 

Moja draga ljubljena hči, za vsako dobro delo in dejanje ljubezni, sile hudobca 
oslabijo. Vsaka molitev in vsako trpljenje, ki se daruje za duše v temi, uničuje zlobna 
dejanja in sovraštvo. Vedite, da dobra dela, ki jih izvršuje vsak človek, ki se ga je 
dotaknila moč Svetega Duha, uničujejo vpliv Satana v svetu. 

Vstanite, vsi vi, ki ste sprejeli Resnico, vsebovano v Knjigi Razodetja in molite za 

odrešenje vseh Boţjih otrok. Prosite, prosite, prosite in Jaz se bom odzval, ko boste 

molili za tiste, za katere veste, da ţelijo uničiti vso vero Vame, Jezusa Kristusa. 

Oh kako ošaben je človek, ki se posmehuje Mojemu Obstoju, Mojemu 

Božanstvu in Moji Obljubi ponovnega prihoda. Kako zelo so zaprta njihova srca 

za Ljubezen, ki jo imam v Svojem Srcu za vse grešnike, tudi za tiste, ki me izdajajo. 

Kako zlahka so zavedeni tisti, ki nimajo Svetega Duha v sebi. Gorje tistim, ki 

nasprotujejo Daru Svetega Duha, ki je ţivljenjska sila vseh stvari in ki prihaja od 

Mene. Kako zelo ste ţejni vi, ki Me zanikate. Voda vas ne bo nikoli odžejala, prišel 

pa bo dan, ko Me boste rotili za Izvir Življenja. Dokler ne bo prišel ta dan, razen 

če Me boste prosili za vodo, ki jo Jaz dajem, ne boste imeli življenja. 

Pridite – prosite Me, da vas razsvetlim. Naj ogenj Svetega Duha preplavi vašo dušo. 

Če boste prišli k Meni v popolnem zaupanju in poniţnosti, vas bom napolnil s Svojo 

Navzočnostjo in ko Me boste priznali, vam bom dal ţivljenje po katerem hrepenite. 

Šele takrat bo mir zavladal v vašem srcu. 

Vaš Jezus 

 

 

 

 



Božja Roka bo uporabila sonce, da bi opozorila svet 

Petek, 24. oktober 2014 ob 22:50 

Moja draga ljubljena hči, sonce je eno izmed največjih znamenj, preko katerega se 
bo najavilo prihajajoče boţje posredovanje. Ko boste videli spremembe v soncu; 
ko se bo zdelo večje; ko bo sijalo dlje in neobičajno za letni čas, vedite, da se 
približuje ura Mojega Drugega Prihoda. 

Bog bo s Svojo Roko uporabil sonce, da bi opozoril človeštvo, da je aktivnost na 

soncu nenavadna. Znanstveniki ne bodo mogli najti vzroka za nenadne premike v 

soncu in za nenavadno obnašanje te zvezde, ki vam prinaša svetlobo. Brez svetlobe 

sonca, bi zemlja bila pahnjena v temo. Torej, medtem ko se bodo grehi človeštva še 

naprej povečevali – in greh je preprosto sprejet kot del človeške narave - bo zemlja 

prekrita z duhom teme. Medtem ko bo greh zajemal svet, bo sonce počasi izgubljajo 

svoj lesk in postajalo temnejše. Medtem ko bodo ljudje izgubljali svojo ljubezen 

do bližnjih in postajali nedovzetni za bolečine, ki jih, zaradi greha, povzročajo 

drugim, bo svet postajal temnejši – temnejši po duhu in temnejši iz dneva v 

dan. 

Jaz bom še naprej vodil Boţje otroke vse do takrat. Pokazal vam bom pot do Mojega 

Kraljestva in videli boste Mojo Luč. Nič vas ne bo odvrnilo iz te poti, kajti jasno boste 

videli kako zlo s seboj prinaša strašno temo. 

Sonce bo ugašalo, dokler končno tri dni nobena svetloba ne bo obsijala zemlje. 

Edina svetloba bo tista, ki prihaja iz Resnice. In na četrti dan se bo odprlo nebo in 

svetloba – kakršna ne bi verjeli, da je moţna - se bo izlila iz Nebes. Nato Me bo videl 

vsak človek v vsaki drţavi istočasno, v vsej Moji Slavi, ko bom prišel in prevzel 

Kraljestvo, ki Mi ga je obljubil Moj Oče. 

Nikoli se ne bojte priprav, ki so potrebne, da se bo vsak izmed vas pripravil na 

srečanje z Menoj. Zagotoviti morate, da boste dobro pripravljeni na srečanje z Menoj, 

kajti to bo dan, ko vam bom podaril Ključe Mojega Kraljestva in dan velikega 

praznovanja. Zlo ne bo več obstajalo v Mojem Novem Svetu, ki prihaja. Pravični se 

bodo zedinili z Menoj in z vsemi angeli in svetniki. 

Na to Poslanstvo morate gledati, kot da ste na potovanju. Vsak del vašega potovanja 

prinaša nova odkritja – nove poti, preko katerih se boste naučili kaj je tisto, kar je 

potrebno, da se boste pripravili za naslednjo stopnjo. Ko boste premagali vse te 

ovire, boste postali močnejši. Tudi najšibkejši med vami boste dokončali to potovanje, 

kajti vodil bom vsak vaš korak in kmalu boste prišli do cilja. 

Radujte se, kajti Moje Kraljestvo je pripravljeno. Ura se pribliţuje. 

Vaš Jezus 

 

 

 

 

 



Včasih tisto, kar se morda zdi nepravično, presega vaše 

razumevanje 

Nedelja, 26. oktober 2014 ob 23:10 

Moja draga ljubljena hči, tisti, ki Me zanikajo, menijo, da če bi Jaz obstajal, ljubeči 

Bog nikoli ne bi dovolil trpljenja ali da bi se zgodile nepričakovane nesreče, bolezni 

ali prezgodnje smrti. 

Bog podarja ţivljenje in ga tudi vzame kadar si On ţeli. Za vsako Dejanje, ki ga stori 

Bog, bo vedno nekaj dobrega prišlo iz tega, bodisi v svetu v katerem ţivite ali v 

Mojem Nebeškem Kraljestvu. Pomanjkanje zaupanja Vame je tisto, kar povzroči 

zagrenjenost v dušah, ki Me sodijo zaradi dejanj za katere menijo, da so kruta 

in nepotrebna. Kar pa ne vedo pa je to, da je čas za vse – čas za življenje in čas 

za umiranje – in da je Bog Avtor Življenja. Samo On se lahko odloči kdaj ga bo 

odvzel. 

Greh je tisti, ki povzroči, da ljudje trpijo po rokah drugih – in ne Bog. Ko se človek 

odloča za različne ţivljenjske poti, to stori povsem po lastni izbiri – po kateri poti bo 

hodil. Nekateri izbirajo modro – po svoji vesti in vedo kaj je prav in kaj narobe. 

Preostali bodo izbrali pot, za katero so prepričani, da jim bo prinesla vse potrebne 

stvari, ki jih potrebujejo, da bi preţiveli v svetu. Vendar pa so tu tudi tisti, ki se 

nespametno odločajo in ki stopajo na pot sebičnosti, hudobije in pohlepa. 

Vse dobre stvari prihajajo od Boga. Včasih tisto, kar se morda zdi nepravično, 

presega vaše razumevanje, toda vedite, da se Bog odloča na kakšen način bo 

zbiral sadove za dobrobit človeka. Trpljenje je del Njegovega Načrta za 

Odrešenje duš. On ne uţiva v trpljenju, vendar pa je trpljenje oblika očiščevanja. Če 

trpite, bo Bog poskušal uporabiti to trpljenje v dobro vaše duše. Toda, nikoli vas ne bo 

silil v ničesar, kajti On vam daje svobodno voljo. Zloraba vaše svobodne volje lahko 

privede do groznih grehov, a kljub temu Bog vam nikoli ne bo odvzel vaše svobodne 

volje. Svobodna volja je nedotakljiva. Bog jo je svobodno podaril človeku in je 

edini Dar, ki vam ga nikoli ne bo odvzel. Vendar pa človek po svoji svobodni 

volji pade iz Milosti v greh. 

Hudobec se poigrava s človekovo svobodno voljo preko skušnjav čutov. Svobodna 

volja je Dar, in ko se uporablja na pravi način, lahko daje veliko Slavo Bogu. Toda, ko 

se zlorablja za izvrševanje strašnih grozodejstev, jo Satan uporablja, da bi preklinjal 

človeštvo. 

Bitka za duše se bo končala, ko se bo človekova svobodna volja zedinila z Boţjo 

Voljo. Šele takrat bo človek postal svoboden – prost vseh stvari, ki mu prinaša 

kakršnokoli ţalost in trpljenje. 

Boţja Volja bo zavladala v svetu, ki prihaja in ki nima konca. 

Vaš Jezus 

 

 

 

 



Mati Odrešenja: Vlogo mene kot Matere Božjih otrok spodkopavajo 

Ponedeljek, 27. oktober 2014 ob 16:20 

Moj otrok, pomembno je, da ne pozabiš vsak dan moliti mojega Najsvetejšega 
Roţnega Venca z namenom, da bi zaščitila to Poslanstvo in ostala Poslanstva, ki jih 
je odobril moj Večni Oče za svet. 

Kristjanom, ki ostajajo zvesti Veri bo zelo teţko v teh časih še naprej ohranjati 

poboţnost do mene, Brezmadeţne Device Marije, Matere Boţje. Vlogo mene kot 

Matere Boţji otrok spodkopavajo in zavračajo - še posebno nekatere Katoliške 

skupine, ki ne prihajajo od mojega Sina. Takšne skupine dajejo vtis, da pripadajo 

Cerkvi mojega Sina, vendar pa ne izvršujejo tega, kar je On učil. Te skupine 

preganjajo tiste, ki ostajajo zvesti Resnici in gredo do izrednih dolžin, da bi 

prepričali druge, da so vsa privatna razodetja, dana človeštvu od smrti mojega 

Sina na Križu, nesmiselna. Če ne bi bilo privatnih razodetij, ki jih dajem svetu 

jaz, Božja Mati kot Kristusova glasnica, se mnogi nikoli ne bi spreobrnili k 

Resnici. Namesto tega bi mnogi še naprej hodili v temi, zavračali Obstoj Boga in se 

izogibali molitvi – vrata, kadar se odpro, razsvetlijo dušo. Mojo vlogo kot Boţjo Mater 

napadajo po vsem svetu, zaradi moči, ki mi je bila dana, da bi uničila zlobnega 

nasprotnika. Jaz bom strla glavo kači kot je bilo napovedano. Toda tiste, ki izkazujejo 

poboţnost do mene, bodo zaničevali in zasmehovali vsiljivci, ki si drznejo razglašati, 

da so strokovnjaki za nauk Cerkve. 

Moj Sin se zgraţa nad kakršnim koli sovraštvom, ki ga človek izkazuje svojemu 

bliţnjemu. On toči solze za vsakogar, ki trdi, da predstavlja Cerkev mojega Sina a 

obenem spodbuja sovraštvo do Boţjih otrok. On podoţivlja trpljenje Svojega Kriţanja 

vsakokrat ko sluţabnik v Njegovi Cerkvi trpinči drugega ali povzroča strašno trpljenje 

nedolţnim. 

Otroci, močno morate moliti za Cerkev mojega Sina, ker je pod največjimi 

napadi odkar je bila ustanovljena. Sovražniki mojega Sina imajo mnogo 

načrtov kako bi jo uničili in večina izmed njih prihajajo od znotraj Cerkve. 

Upoštevajte moja opozorila in tista, ki sem jih razodela svetu v Fatimi. 

Sovražnik je pred vrati, kmalu pa bo dobil popoln nadzor v Cerkvi mojega Sina 

na zemlji in milijone ljudi zapeljal v zmote. 

Zaprite svoja ušesa, ko boste slišali kako bodo sluţabnike mojega Sina zaničevali 

oziroma jih obrekovali zaradi tega, ker bodo zagovarjali Boţjo Besedo. Vedno si 

zapomnite, da samo ljubezen prihaja od Boga. Kakršnakoli oseba ali organizacija, ki 

vas spodbuja, da bi sodili druge – ne glede na to kaj so storili – naj vam bo vprašljiva. 

Ne morete trditi, da ste Božji služabnik in potem spodbujati ljudi, da obrekujejo 

druge. Nikoli ne smete podpirati kakršnegakoli sovraštva. Kdorkoli, ki to počne, v 

Imenu mojega Sina, ga ne smete podpirati, kajti to nikoli ne more prihajati od Boga. 

Moj Roţni Venec morate moliti čim bolj pogosto, da bi uničili zlo, ki prekriva svet v 

tem času, ko se okrutnosti vseh vrst opravičujejo. 

Človekova ljubezen do bliţnjega in dobrodelnost med Kristjani sta se zmanjšali. 

Odpreti morate svoje oči za Resnico in se spomniti vsega, kar vas je moj Sin naučil. 

Jasno je kot beli dan, kajti vse je vsebovano v Svetem Pismu. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 



Bog Oče: Brez Mene vi ne bi mogli obstajati 

Torek, 28. oktober 2014 ob 20:20 

Moja predraga hči, Moji otroci morajo spoznati, da obstaja samo en Bog. Samo en. 
Kateri koli drug bog obstaja le v človekovi glavi. Kateri koli drug bog je gnusoba v 
Mojih Očeh. Človek, ki podleţe čaščenju laţnih bogov, sluţi le hudiču, kateri uţiva 
kadar človek pade iz Milosti. 

Jaz sem Začetek in Konec. Nič Me ne more premagati. Tudi demoni in padli angeli, ki 

sem jih pahnil v brezno, Me nikoli ne bodo izzivali, kajti nimajo moči nad Mano. 

Toliko religij je ustvaril zmotljiv človek, kar pa je povzročilo veliko zmedo. Od Začetka 

sem govoril z Enim Glasom in vse do konca bo obstajal samo En Glas. Svet je Moj, 

kajti Jaz sem ga ustvaril. Jaz sem ustvaril vsako ţivo bitje. Ustvaril sem tudi Mojo 

Nebeško Hierarhijo iz katere sem vrgel ven tiste angele, ki so se Mi uprli in Me izdali. 

Mnogi izmed teh padlih angelov komunicirajo z Mojimi otroci, ki so ustvarili 

novodobno obliko duhovnosti. Zdaj opozarjam tiste izmed vas, ki častite lažne 

bogove preko takšnih novodobnih oblik duhovnosti: Preko takšne duhovnosti 

boste odprli svoje duše hudobnim duhovom, katerih edina želja je, da bi uničili 

vaše duše. 

Ti padli angeli so demoni, ki se izdajajo za ţive duhove luči in ki vas bodo zapeljali v 

zmote. Hranili vas bodo z vsakršnimi laţmi o Moji Nebeški Hierarhiji, tako da boste 

vse svoje potrebe postavili pred Satana in hudobne duhove. Vse kar delajo je, da 

razmrcvarijo vaše duše kot divje ţivali in vas nato pustijo prazne in oropane vse 

ljubezni. Sprva, ko se boste prepuščali takšnemu malikovanju, vam bo dan laţni 

občutek miru. Demoni vam lahko dajo takšne moči, ampak so kratkotrajne. Kajti, ko 

enkrat vstopijo v vaše duše, vas bodo mučili in silili, da boste izvrševali demonska 

dejanja. 

Jaz sem vse, kar je bilo na Začetku in Jaz sem Konec. Vse se začne in konča z 

Menoj. Ko postavljate laţne bogove pred Mene in to počnete zaradi svojih sebičnih 

ţelja, da bi uţivali in si pridobili moč in nadzor nad svojo usodo, ste krivi za kršitev 

Moje Prve Zapovedi. 

Brez Mene ne bi mogli obstajati. Brez Mene nimate prihodnosti. Brez Mojega Sina ne 

morete priti k Meni. Če zavračate Mojega edinega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, 

Pravega Mesija, zavračate Mene. 

Resnica je bila najprej dana človeštvu, ko je bilo poganstvo zelo razširjeno. 

Resnica je bila dana svetu z rojstvom Mojega Sina in generacije ljudi se je 

spreobrnilo. Resnica je ponovno dana svetu zdaj, v teh časih, ko veliki odpad 

od vere uničuje duše tistih, ki verujejo v Mojega Sina in ko je poganstvo spet 

zelo razširjeno. Prav tako kot je bilo na začetku, ko so Me zavračali nehvaležni 

ljudje, bo tudi na koncu, ko se bodo človeška srca spremenila v kamen in ko 

bodo svoje duše svobodno izročili hudiču. Takrat, sveta, kot ga poznate ne bo 

več, ko se bosta Novo Nebo in Nova Zemlja zdruţila v eno. Končno bo spet zavladal 

mir in Jaz bom zdruţil tiste, ki se bodo odločili iti z Menoj. 

Vaš ljubljeni Oče 

Bog Najvišji 

 



Mati Odrešenja: Vera je temelj Cerkve 

Sreda, 29. oktober 2014 ob 14:25 

Moji dragi otroci, ko se počutite potrti, razočarani in prestrašeni zaradi grozljivih krivic, 
katerim ste priča, prosim, prosite za moje mogočno varstvo. Jaz bom posredovala v 
vašem imenu in prosila mojega Sina, da usliši vaše prošnje po miru in spokojnosti. 
On vas bo napolnil z Milostmi, ki jih potrebujete, da boste vztrajali in v svojih dušah 
pri ţivljenju ohranili plamen Svetega Duha. 

Če boste prosili za Darove Svetega Duha in bo moj Sin uslišal vaše prošnje, se bo 

vaša vera Vanj znatno okrepila. Ko se bo to zgodilo, boste lahko zaradi vaše vere še 

bolj zaupali v Njegovo Veliko Usmiljenje. Vera je temelj Cerkve, po kateri lahko 

ostane Cerkev neomajna. Vera vas osvobaja strahov in obupa. Prinesla vam bo 

tolaţbo, mir in spokojnost v nemirnih časih. Omogoča vam, da na stvari gledate 

jasno, kot je bilo zamišljeno, tako da boste zaščiteni pred preganjanjem, s katerim se 

morate soočati vsak dan. 

Tisti, ki so predani Jezusu Kristusu bodo vedno morali prenašati bolečino Njegovega 

Trpljenja. To je nekaj, kar morate sprejeti, ko hodite po Njegovih Stopinjah. Ko boste 

sprejeli ta Kriţ, morate takrat predati svoje trpljenje mojemu Sinu za odrešenje tistih 

duš, ki drugače nikoli ne bi mogle vstopiti v Kraljestvo mojega Sina. Vaše žrtve, 

čeprav so težke, prinašajo veliko radost mojemu Sinu, ki se z veliko žalostjo 

joče za tiste, ki jih bo na poslednji dan ukradel hudobec. 

Vera, upanje in zaupanje v mojega Sina bo zmanjšalo vaše trpljenje in vam prineslo 

mir in radost. Ko boste prejeli te Blagoslove, boste spoznali, da ste prestopili vsako 

oviro, ki vas ločuje od Boga. In za to, morate biti hvaleţni – ne ţalostni – kajti Boţje 

Kraljestvo bo vaše. 

Pojdite, moji otroci, da bi ljubili in sluţili mojemu Sinu. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

V tem času Jaz na svoje verne izlivam velike milosti 

Sreda, 29. oktober, 2014 ob 15.00 

Moja draga ljubljena hči, v teh časih izlivam na Moje verne velike milosti, ko jih najbolj 

potrebujejo. 

Milosti, ki jih izlivam na vas, Moji verni, vključujejo Dar Spoznanja, ki vam omogoča, 

da bi videli prevaro, ki prekriva ves svet. Prav tako vam podarjam Dar Vztrajnosti, 

tako da se boste uprli Mojim sovraţnikom in se še naprej bojevali za obstoj 

Krščanstva. Podarjam vam tudi Dar Potrpežljivosti, tako da boste še naprej lahko 

oznanjali Resnico, ko boste morali poslušati zmote, ki jih bodo izrekali tisti Moji verni, 

katere bodo zavedli Moji sovraţniki. 

In na koncu, vam podarjam Dar Ljubezni. Ko vas bom napolnil s tem Darom, boste 

lahko, po vaših besedah in dejanjih, oslabili zlo. Ljubezen do Mene pomeni, da boste 

ljubili tudi svoje sovraţnike. S tem Darom boste uničili sovraštvo. 



Pojdite in sprejmite Moje Darove. Vse kar morate storiti je, da Mi rečete: 

»Jezus, podeli mi Darove, ki jih potrebujem, da Ti ostanem zvest.« 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

 

Mati Odrešenja: Sprejmite Križ z dostojanstvom. Ne pritožujte se. 

Četrtek, 30. oktober 2014, ob 17:30 

Moji dragi otroci, ko sluţite mojemu Sinu v tem ţivljenju, je le-to polno teţav. Po eni 

strani Mu je lahko slediti, toda ko v sebi nosite Dar Svetega Duha, bo to povzročilo, 

da bodo hudobec in vsi sovraţniki mojega Sina uprli svojo jezo v vas. To bo naredilo 

vaše potovanje po Poti Resnice zelo teţko. Na vsakem koraku vam bodo 

nasprotovali, četudi boste molče častili mojega Sina. 

Mnogi, ki resnično ljubijo mojega Sina, ne morejo razumeti zakaj jih drugi nadlegujejo 

brez očitnega razloga, ali zakaj so po krivem obtoţeni. To se dogaja zato, ker je Sveti 

Duh resnična Boţja Navzočnost, zaradi tega pa nikoli ne bo ostal neopaţen s strani 

hudobca, ki ga ničesar ne bo zaustavilo pred tem, da bi vam povzročal bolečino in 

trpljenje. On, hudobec, se vam bo neutrudno posmehoval, to pa bo počel bodisi 

neposredno, bodisi preko duš tistih, ki mu jih bo uspelo zasuţnjiti. 

Vse te bolečine, ki jih ne boste razumeli, boste trpeli zaradi svoje zvestobe Jezusu 

Kristusu. Prav tako kot je On prestajal zasmehovanje, prezir in sovraštvo, bodo tudi 

vsi tisti, ki Mu sluţijo. Ko boste v Njegovem Imenu trpeli na tej zemlji, boste, 

sčasoma, našli trajni mir, ljubezen in radost v Njegovem Kraljestvu. Sprejmite Kriţ z 

dostojanstvom. Ne pritoţujte se. Ne soočajte se s tistimi, ki vam izkazujejo sovraštvo, 

da ne bi vaša srca postala napolnjena z istim strupom. 

Sovraštvo rojeva sovraštvo, če se boste odzvali na njega. Ljubezen, ki prihaja od 

Boga, rojeva ljubezen. Izkazujte ljubezen svojim sovraţnikom; molite zanje, pomilujte 

jih. Ko to počnete, je Satan proti vam nemočen. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

Tisti, ki so nasprotovali Mojemu Prvemu Prihodu, niso hoteli 

sprejeti Božje Volje 

Petek, 31. oktober 2014 ob 18:25 

Moja draga ljubljena hči, Moja Volja je vklesana v kamen in vsi tisti, ki me resnično 
ljubijo bodo postali zedinjenji z Gospodovo Boţjo Voljo. Če boste zavračali Mojo 
Voljo, ne boste mogli postati Moji. Če Mi boste nasprotovali, vam Jaz ne bom dovolil 
vstopiti v Moje Kraljestvo, kajti samo tisti, ki Mi popolnoma predajo svojo svobodno 
voljo, lahko resnično trdijo, da so del Mene. Če ne postanete del Mene, kako lahko 
potem osvojim vaša nehvaleţna srca? Tisti izmed vas, ki Me preklinjate; ki se 
posmehujete iz tistih, ki ohranjajo Mojo Besedo; ali, ki poskušate ovirati Boţjo Voljo, 
boste vrţeni v brezno, ko bodo uporabljena vsa prizadevanja, da bi vas rešil. 



Ko sem se Jaz rodil, so mnogi Moji sovraţniki, katerih duše so bile pod vplivom 

hudobnih duhov, zelo oteţevali ţivljenje Moje Matere. Tisti, ki so jo preganjali v času, 

ko Sem še hodil po Zemlji, se v mnogih primerih niso zavedali zakaj čutijo takšno 

sovraštvo do nje. Vendar pa je zelo trpela v Mojem Imenu. Tisti, ki so nasprotovali 

Mojemu Prvemu Prihodu, niso hoteli sprejeti Boţje Volje, ki bi jih osvobodila verig, s 

katerimi so demoni priklenili njihove gleţnje. 

Večino Svojega Poslanstva na zemlji Sem porabil za izganjanje hudobnih 

duhov iz obolelih duš, medtem ko Sem tudi razsvetljeval nepoučene o Božji 

Volji. Zdaj, ko se pripravljam, da bom ponovno prišel, bo Moje Poslanstvo še 

bolj zahtevno. Vsem tistim z zakrknjenimi srci, ki Me ne ţelite poslušati porečem 

sledeče: Če se Mi ne boste resnično posvečali, preko molitve in zvestobe do Mene, 

ne boste zaključili to potovanje do Večnega Ţivljenja samo zaradi svoje vere. Vi niste 

blagoslovljeni z dovolj spoznanja ali vednosti o Moji Besedi, da bi zavračali Moje 

Opozorilo v teh časih. Zakaj se Mi zdaj posmehujete? Kaj je tisto, za kar menite, da 

vas bo naredilo vredne, da bi stali pred Mano in Me prosili za večno ţivljenje? Povem 

vam, da zaradi vaše trme ne morete videti resnice Boţjega Razodetja, kateremu ste 

priča preko teh - Mojih Svetih Sporočil za svet. 

Vam, nehvaleţne duše, primanjkuje znanja, ki vam je bilo skrbno dano v Svetem 

Pismu. Ničesar se niste naučili, kljub lekcijam, ki Sem vas jih učil. Vaš ponos in vaše 

prizadevanje po tem, da bi zadovoljili samega sebe, Me frustrirata. Vaše oči so 

zaslepljene, zaradi tega pa ne boste pripravljeni na Mene. Za vsako ţaljivko, ki jo 

izkazujete tistim, ki govorijo Resnico in ki ohranjajo Mojo Sveto Besedo – kljub 

vašemu nasprotovanju – se boste morali soočiti z Menoj. Takrat vas bom Jaz vprašal, 

kako boste upravičili svoje besede in dejanja zoper Mene. Nikoli ne morete reči, da 

Mi sledite, ko pa se borite proti Moji Besedi, ki vam je dana po Usmiljenju Boga, 

Kateri se nikoli ne bo utrudil v Svojem Prizadevanju, da bi rešil vaše duše. 

Ko prejmete Dar privatnega razodetja imate pravico, da razločujete. Toda, 

nimate oblasti, da bi sodili druge in jim škodovali, četudi ne prihajajo od Mene. 

Jaz, Jezus Kristus, sem razodel, da človek nima pravice soditi nobene duše. Če 

se Mi boste upirali, četudi čutite žalost zaradi lažnih prerokov, vas bom sodil in 

kaznoval; prav tako kot ste vi kaznovali tiste, ki ste jih sovražili. Ne morete 

sovražiti drugega v Mojem Imenu. Če sovražite drugega, to počnete v 

satanovem imenu. Vašo krivdo bom izmil šele takrat, ko Me boste rotili naj vam 

odpustim te grehe. Toda, mnogi izmed vas tega ne boste storili, kajti samega 

sebe ste postavili nad Mano, zaradi tega pa boste trpeli. 

Naj nihče izmed vas ne govori, da katerakoli duša pripada hudobcu, kajti on, 

Satan, je navdušen nad tistimi, ki podlegajo temu grehu. Nihče izmed vas ni 

tako čist in brez greha, da bi lahko izrekel takšno sodbo. 

Tisti, ki je del Mene in ki Me resnično pozna, ne bi nikoli trpinčil druge duše v Mojem 

Imenu. 

Vaš Jezus 

 


