
Izbral sem dvanajst preprostih moţ, neizobraţenih in nepoučenih v 
Svetem Pismu, ki so bili ubogi ribiči 

Nedelja, 1. september 2013 

Moja draga ljubljena hči, ko sem hodil po Zemlji in vstopil v Boţji Tempelj, da bi 
razodel Resnico, so z Menoj sprva ravnali strpno. Mnogi duhovniki so osupnili nad 
tem, kar sem vedel, in nad Menoj, skromnim tesarjevim Sinom. Zato so pozorno 
poslušali, ko sem jim razlagal več o tem, kar se je od njih pričakovalo, kakor je 
zapisano v Knjigi Mojega Očeta. 

Od starosti dvanajstih let dalje sem vedel, kaj je Moje Poslanstvo, in pričel sem 
počasi, tako da nisem razkril preveč, preden je napočil pravi čas. Vedel sem, da 
moram pripraviti svet na Prihod Mesija. V kratkem času pa sem tudi spoznal, da Me 
bo Cerkev Mojega Očeta na Zemlji zavrnila in dejala, da sem prevarant. 

Izbral sem dvanajst preprostih moţ, neizobraţenih in nepoučenih v Svetem 
Pismu, ki so bili ubogi ribiči. Zakaj sem to storil? Vedel sem, da bodo znanje, ki jim 
ga bom dal, sprejeli takšno, kakršno je. Brez kakršnega koli predznanja o Svetem 
Pismu torej ne bi primerjali Mojih Naukov s Svetim Pismom in v njih ne bi poskušali 
najti napak s tem, ko bi jih skrbno preučevali. To bi namreč pomenilo, da si številni 
med njimi ne bi bili upali širiti Resnice. Omalovaţevali so jih tisti na visokih 
poloţajih v Cerkvi, ki so trdili, da nevedni moţje niso bolj vredni od njih, da bi 
jih Bog izbral za širjenje Svoje Svete Besede. Spričo njihove izobraţenosti v 
zadevah duhovnosti in s poloţajem v Boţji Cerkvi naj bi Bog menda vendar izbral 
samo Svojo Cerkev, da bi prerokovala Dobro Novico. Niso mogli razumeti, da Bog 
izbira samo poniţne in nevedne v tem oziru, ker ne ugovarjajo. Ne dvomijo in nimajo 
strahu pred zavrnitvijo, saj drugače ne znajo. Zapomnite si, Bog ne izbira tistih, ki 
sami sebe poveličujejo pred drugimi. Kaj takega nikoli ne bi bilo mogoče. 

Zato si ti, Moja hči, osovraţena v Moji Cerkvi na Zemlji. Zaradi tega se silovito 
zaganjajo v Moja Sporočila in se jim posmehujejo. Zato te zasmehujejo, ker te nimajo 
za vredno, da bi širila Mojo Sveto Besedo. Kako Me ţalostijo. Sovraštvo, ki ga boš 
videla, bo v glavnem pod vplivom Katoliške Cerkve. Nikoli ne bodo sprejeli, da 
je lahko poslan prerok, ki nima nobenega znanja o Najsvetejši Bibliji ali Mojih 
Naukih. Govorili bodo, da širiš herezijo. To trdijo, ker so tako zelo oddaljeni od Mojih 
Naukov, da so pričeli verjeti svojim lastnim laţem. Vedite, da je Moja prerokinja za 
poslednji čas bila poslana in ne izbrana, saj slednje ne bi bilo mogoče, kajti to, 
Poslednje Poslanstvo, je ustvaril Moj Oče, ki Svoje samo pošilja. 

Tiste, ki se Mi posmehujejo, tako da omalovaţujejo ta Sporočila – Mojo Sveto 
Besedo, svarim, da morate zdaj nemudoma priti k Meni, v Sveti Adoraciji, vsak 
dan, dokler ne zaslišite Mojega Glasu. Samo tedaj vas Jaz lahko vzamem in vam 
pokaţem, kaj potrebujem od vas v tem ključnem trenutku vašega sluţenja Bogu. 

Vaš Jezus 

 

 



Mar tisti, ki Me zdaj zasmehujete, ker zavračate Moja Sporočila, res 
verjamete, da bi Jaz razdelil Svojo Cerkev 

Nedelja, 1. september 2013 

Moja predraga hči, končno Mi daruješ zahvalo za to zelo teţko poslanstvo. Vem, 
koliko bolečin ti povzroča oznanjanje Boţje Besede, ker vzbuja veliko jeze med 
tistimi, ki mislijo, da so elita. 

Moja hči, vedi, da boš, čeprav ti Jaz naklanjam milosti, vedno hodila sama in se boš 
znašla v pustinji, prav tako kot preroki pred teboj. Poslal ti bom nekatere, da ti bodo 
pomagali, vendar pa boš vselej osamljena. Toda Jaz ti bom vedno delal druţbo, 
medtem ko te bodo preganjali volkovi. 

Tistim, ki sebe imenujejo Moji resnični apostoli, duhovnikom in svetim 
sluţabnikom, povej tole. Vselej bom uslišal glasove malih, slabotnih in čistih v 
srcu. Četudi jih je strah Mojih Sporočil, bom vedno naklonjen tistim, ki Me 
resnično ljubijo. Kdo so ti, o katerih zdaj govorim? V mislih imam tiste, ki nikoli 
niso pozabili, kar sem jim povedal. Nosite Moj Kriţ, hodite za Menoj, toda 
bodite pripravljeni, zakaj trpeli boste Mojo Bolečino, kadar brez zlih namenov 
oznanjate Boţjo Besedo. Ne glede na to, kako zelo civiliziran mislite, da je svet 
v tem času, boste osovraţeni, ko boste uporno nastopili zoper tiste, ki Me 
sovraţijo. Če Me sovraţijo, vas bodo kriţali. 

Jaz prisluhnem poniţnim. Blagoslavljam tiste, ki uresničujejo Moja jasna navodila za 
vas, da ljubite drug drugega, ne glede na to, kako zelo vas trpinčijo. Tisti, ki Me po 
teh Sporočilih zavračate, zaradi svojih dvomov nikoli ne smete v Mojem Imenu širiti 
sovraštva zoper kogar koli. Jaz, Jezus Kristus, vam zdaj povem, da je hudič prišel 
napovedat ta poslednji napad na vse Boţje otroke. Tisti, ki Me nočete poslušati, 
boste podlegli čaru njegovih zagrizenih sluţabnikov. 

Mar ne veste, da bo Mojo Cerkev napadel Satan in da je to bilo prerokovano? 
Moji sovraţniki bodo hodili med vami, pa kljub temu ne verjamete, da bi Jaz to 
dovolil. Vedite, da Bitka pri Harmagedonu vključuje dve strani. Tiste, ki verujejo v 
Boga in sledijo Boţji Besedi, ter hudobca, njegovo vojsko in vse tiste, ki jih 
zapeljuje. Satan bo zavedel mnoge v Moji Cerkvi, in samo tisti, ki ostanejo budni in ki 
so pozorni na doktrinarne zmote, se bodo lahko uprli zapeljevanju. Zapeljevanje je 
najmočnejše orodje, ki ga uporablja zavajalec. Zapeljuje tako, da vzbuja vtis, kot da 
razglaša Resnico. 

Rotim tiste uboge duše, tiste, ki Me ljubijo, in tiste, ki ostajajo zveste Moji Cerkvi na 
zemlji, da poslušajo. Ostati morate zvesti Moji Cerkvi in sprejemati disciplino, če 
vaši nadrejeni ostanejo zvesti temu, kar sem Jaz dal svetu s Svojo smrtjo na 
Kriţu. Čas za izbiro je blizu. Gnusoba še ni nastopila, toda takrat, ko boste 
videli zmote, ki so v nasprotju z Mojim Naukom in Mojim Darom Zakramentov, 
pojdite stran. Tisti dan je blizu. Nato se morate zbrati in še naprej slediti 
Pravilom Moje Cerkve, kakor vam jih je predloţil Peter. 

Mar tisti, ki Me zdaj zasmehujete, ker zavračate Moja Sporočila, res verjamete, da bi 
Jaz razdelil Svojo Cerkev in od vas zahteval, da zanikate Moje Nauke?  



Preden zavrnete Mojo prerokinjo, počakajte do dne, ko bodo od vas zahtevali, da v 
Imenu Moje Svete Cerkve na zemlji priseţete zvestobo laţem. Samo zato, ker je 
Moja Ljubezen do vas tako močna, vas ne zavrţem in ne dovolim, da bi vas pogoltnili 
demoni. 

Vaš Jezus 

 

Mar ne veste, da je v tem času cela generacija mladih ljudi ločena 
od Mene 

Ponedeljek, 2. september 2013 

Moja draga ljubljena hči, ko narašča bes zoper te Moje Prerokbe, dane svetu, da 
bi vse vas pripravile na Moj Drugi Prihod, vedi tole. To Poslanstvo ima eno 
nalogo. Namreč reševati duše – vsako danes ţivečo na svetu. Ni pomembno, 
kako ostra kritika je uperjena proti tebi, Moja hči, zakaj Jaz si bom neutrudno utiral 
pot naprej, dokler Moje delo ne bo opravljeno. Noben človek Mi ne bo preprečil 
reševanja duš, kajti pregazil bom tiste, ki si Mi drznejo zapirati Pot, tako da 
bom lahko rešil tiste duše, ki so izgubile Mojo Naklonjenost. 

Mar ne veste, da je v tem času cela generacija mladih ljudi ločena od Mene zaradi 
poganstva, ki preplavlja Zemljo, in šibkosti vere med verujočimi? Moje Poslanstvo 
se osredotoča na takšne prizadete mlade duše, ki so jih v večini primerov 
prikrajšali za kakršno koli vednost glede Mene, Jezusa Kristusa. Ker jih je v 
vsakem narodu tako zelo veliko, moram k njim pristopiti na kakršen koli način, 
ki bo najbolj verjetno pritegnil njihovo pozornost. 

Zapomnite si, da ste tisti Kristjani, ki se z Boţjo Besedo hranite ţe odkar ste bili majni 
otroci, blagoslovljeni. Zato imate dolţnost, da molite za izgubljeno generacijo. Prosim 
vas, da za te mlade duše molite to Kriţarsko Molitev: 

Kriţarska Molitev (118) Za izgubljeno generacijo mladih duš 

Dragi Jezus, kličem Tvoje Usmiljenje za izgubljeno generacijo mladih duš. 

Tiste, ki Te ne poznajo, prekrij z Darom videnja. 

Tiste, ki Te poznajo, a se ne menijo Zate, pritegni nazaj v Svoje Usmiljenje. 

Prosim, kmalu jim pokaţi dokaz Svojega Obstoja, in vodi jih naproti tistim, ki jim lahko 
pomagajo ter jih usmerjajo k Resnici. 

Napolni njihov um in duše s hrepenenjem po Tebi. 

Pomagaj jim prepoznati praznino, ki je v njih, ker ne občutijo Tvoje Navzočnosti. 
Rotim Te, Dragi Gospod, da jih ne zapustiš in da jim v Svojem Usmiljenju podeliš 
Večno Ţivljenje. Amen. 
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Kako zelo hrepenim, da bi tem otročičem prišel naproti in jih objel s Svojimi Svetimi 
Rokami, tako da bi jim lahko na uho šepetal Besede tolaţbe ter jim podaril notranji 
mir. Oni so Moji in brez njih bi v Novem Raju manjkali tisti, po katerih najbolj 
hrepenim. Pomagajte Mi jih rešiti. 

Vaš Jezus 

 

Vaše ţivljenje je zgolj beţen trenutek v vaši celotni ţivljenjski dobi. 
V izgnanstvu ste 

Torek, 3. september 2013 

Moja draga ljubljena hči, Moja velika ţelja je, da Kličem ljudi po vsem svetu, ki so Me 
izrezali iz svojega ţivljenja, naj se vrnejo k Meni. Številne duše, ki jih je vodila 
predstava, da naj Bog dejansko ne bi Obstajal, so se odločile, da pozabijo Name, 
svojega ljubljenega Jezusa. Skrbi me za te uboge, zbegane ljudi, ker jih srčno ljubim 
in pogrešam njihovo druţbo. 

Če ste odtavali stran od Mene in če teţko pomirite svoje dojemanje hitrega 
modernega sveta s preprosto vero Vame, Jezusa Kristusa, potem Mi dovolite, 
naj vam pomagam razumeti. Od Mene ste ločeni zaradi greha. Kadar greh 
pokvari vašo dušo, se nanjo spusti tema in oteţi sprejemanje Boţje Luči. Ko se 
to zgodi, vaše srce postane zakrknjeno. Nato pa se vmeša vaš razum, in tedaj 
boste zmotno verjeli, da Bog ne bi mogel Obstajati, ker logika narekuje, da Ga 
ne more biti. 

Vaše ţivljenje je zgolj beţen trenutek v vaši celotni ţivljenjski dobi. V izgnanstvu ste. 
Resnica se nahaja v prihodnosti, ko se boste končno v svojem naravnem stanju vrnili 
domov k Bogu. Razumem, kako teţko je za človeka, da Mi ostane blizu, ko se na 
Zemlji sooča s tolikimi motnjami, skušnjavami in temo. 

Kadar se vam zdi, da ne morete občutiti Moje Navzočnosti ali Moje Ljubezni, hočem, 
da molite tole Kriţarsko Molitev (119) Za občutenje Jezusove Ljubezni 

Jezus, pomagaj mi, jaz sem tako zbegan. 

Moje srce se noče odpreti Tebi. 

Moje oči Te ne morejo videti. 

Moj um Te odriva. 

Moja usta ne morejo izrekati besed, da bi Te potolaţila. 

Mojo dušo pokriva tema. 

Prosim, usmili se mene, ubogega grešnika. 
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Brez Tvoje Navzočnosti sem nemočen. 

Napolni me s Svojimi Milostmi, tako da bom imel pogum, 

da se obrnem Nate, da Te rotim za Usmiljenje.  

Pomagaj meni, Svojemu izgubljenemu učencu, ki Te ljubi, a ki nič več ne čuti 
ljubezenskega vzgiba v svojem srcu, da vidim in sprejmem Resnico. Amen. 

Ni lahko biti v edinosti z Menoj. Vztrajati morate, dokler v svoji duši ne občutite Moje 
Navzočnosti. Kličite Me, in jaz bom pritekel ter objel vašo ubogo nesrečno dušo in 
vas vzel, vas vodil ter vas privedel do večnega zveličanja. Ne glede na to, kaj ste 
storili, se Me nikoli ne smete bati poklicati. Odzovem se vsakemu grešniku, ne glede 
na to, kdo je. Niti eden med vami ni brez madeţa greha. Pričakujem vaš klic. 

Vaš Jezus 

 

Jaz prinašam Darove po stopnjah, odvisno od čistosti duše 

Sreda, 4. september 2013 

Moja draga ljubljena hči, ko se Moj Novi Dar izliva na vsakogar, ki zdaj ţivi na svetu, 
bo Ţivi Bog, navzoč v poniţnih dušah, postal bolj očiten. 

Jaz prinašam Darove po stopnjah, odvisno od čistosti duše.  Moji verni v vsaki 
cerkvi vsepovsod po svetu bodo občutili ponovno razvnemanje svoje ljubezni 
do Mene, ko jih bom preplavil z večjim razumevanjem glede Moje Obljube, da 
ponovno Pridem. Moj Dar bo pomenil, da bodo lahko videli skozi koprene teme, 
kako Resnica pričenja postajati smiselna. Vedeli bodo, da Jaz govorim z njimi, kajti v 
svojih srcih bodo občutili Mojo Navzočnost. Blagoslovljeni bodo z vednostjo, ki jim bo 
dana po Moči Svetega Duha, da jim omogoči ustrezno pripravo na Moj Drugi Prihod. 

Moje verne bo vodil Sveti Duh in ne bodo Me izdali, niti ne bodo sprejeli 
bogokletja, ki jim bo predstavljeno v Mojem Imenu. Zaradi tega se bo Moja 
Beseda zdaj širila hitreje in kmalu bo Sveti Duh v njihovih dušah ustvaril hrepenenje 
po Velikem Dnevu, ko bo poslednja trobenta zadonela, da naznani Moj Prihod. 

Ne bojte se, Moji ljubljeni verni. Jaz Sem z vami, čeprav trpite. Kmalu bo vaše število 
močno naraslo, in to vam bo dalo gotovost, da Mi boste ostali zvesti. 

Vaš Jezus 
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Noben Moj sveti sluţabnik ne sme nikogar obsojati v Mojem Imenu 

Četrtek, 5. september 2013 

Moja preljuba hči, kako malo tistih, ki verujejo v Boga, ali ki Me sprejemajo kot Sina 
Človekovega, Me resnično ljubi. Pravijo, da Me, toda številni ne ţivijo v skladu z 
Mojimi Nauki. Ne morete govoriti, da Me ljubite, in nato obsojati druge. Ne morete 
istočasno z osornimi besedami prizadeti bliţnjega, nato pa trditi, da Me ljubite. 

Kdo med vami je brez greha? Kateri izmed vas hvali sebe pred Menoj in zatem grdo 
govori zoper bliţnjega? Nikoli ne boste mogli trditi, da govorite v Mojem Imenu, če 
klevetate bliţnjega. To je ţalitev za Boga, in tisti, ki se tako obnašate, ţalite Mene. 
Tisti, ki blatite drugega, kadar pravite, da Me branite, se zgolj ločujete od Mene. Kljub 
temu mislite, da so vaša dejanja upravičena. Kdaj ste pomislili, da bi Jaz odobraval 
takšno vedenje, in zakaj ste prepričani, da imate oblast počenjati te stvari? 

Če ste zavezani Moji Sluţbi in nato izrekate surove besede zoper katerega koli 
od Boţjih otrok, storite smrtni greh. Noben Moj sveti sluţabnik ne sme nikogar 
obsojati v Mojem Imenu. Morda se spoznate na Moje Nauke – morda imate 
veliko znanja o vsem, kar vsebuje Knjiga Mojega Očeta, toda kadar v Mojem 
Imenu obrekujete bliţnjega, vas bom Jaz zavrgel. Zelo se boste morali 
spokoriti, da bi znova iskali Mojo Naklonjenost, in celo tedaj, dokler Me ne 
rotite, da vam odpustim, bo minilo veliko časa, preden boste primerni za to, da 
zopet pridete pred Mene. 

Vaš Jezus 

 

Mati Odrešenja: Prav vsak Zakrament bo spremenjen do 
nerazpoznavnosti 

Četrtek, 5. september 2013 

Moj otrok, ko so dali Krono iz Trnja na Sveto Glavo mojega Sina, to ni bilo le zato, da 
bi mu prizadejali strahotno telesno muko, ampak so s tem nekaj sporočili. To je bilo 
narejeno kot simbolična poteza. Ko so Ga sramotili, so sporočali, da ne bodo 
trpeli tega Moţa, Ki pravi, da je On Glava Cerkve in Ki Sebe imenuje Mesija. 
Onečastili so Glavo Cerkve, ko so Ga Kronali, in zopet Ga bodo onečastili v teh 
časih. 

Njim, sovraţnikom Kristusa, ne bo dovolj, da prevzamejo Cerkev mojega Sina od 
znotraj – oskrunili Ga bodo še na mnoge druge načine. Spremenili bodo hostije za 
Sveto Obhajilo in pomen Svete Evharistije. Dejali bodo, da Sveta Evharistija 
predstavlja človeštvo ter da je znamenje novega občestva – zdruţitev vseh 
ljudi kot eno v Boţjih Očeh. Vam, moji otroci, bo rečeno, da ste vsi v občestvu 
drug z drugim in da je to razlog za praznovanje. 



Sveto Obhajilo je Kristusovo Telo in Njegova Resnična Navzočnost. Ne more 
pomeniti dveh različnih stvari. Toda oni bodo izkrivili pomen – vse, kar vam bo na 
koncu preostalo, bo kos kruha, zakaj tedaj, ko bodo oskrunili oltarje in Najsvetejšo 
Hostijo, bo Navzočnost mojega Sina prenehala. 

Prav vsak Zakrament bo spremenjen do nerazpoznavnosti. Sovraţniki mojega Sina 
bodo tako prekanjeni, da bo videti, kot da so se sveti obredi le malenkostno 
spremenili. Zakrament Spovedi bo odpravljen, kajti zver noče, da bi bile duše 
odrešene, saj bi bila to zmaga za mojega Sina. 

Otroci, še naprej me morate prositi, naj posredujem, tako da bo bolečina teh 
prihodnjih dogodkov lahko olajšana, čas pa skrajšan. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

Mati Odrešenja: Napovedana bo nova, bridka svetovna vojna 

Petek, 6. september 2013 

Moj dragi otrok, po navodilih svojega Sina, Jezusa Kristusa, moram razodeti, da bodo 
vojne, ki se bodo zdaj odvile na Bliţnjem Vzhodu, naznanile veliki spopad, ko bo 
napovedana nova, bridka svetovna vojna. 

Kako je zaradi tega zlomljeno Presveto Srce mojega ubogega trpečega Sina. 
Sovraštvo, ki navdaja srca tistih voditeljev, ki so jim običajni ljudje zaupali 
odgovornost za vodenje njihovih drţav, se bo razširilo. Izdali bodo svoje lastne 
narode. Na milijone bo ubitih in vpletene bodo številne drţave. Vedeti morate, da bo 
moj Sin rešil duše tistih, ki bodo umorjeni in ki niso krivi nobenega zločina. 

Hitrost teh vojn se bo zaostrila, in čim bodo postali vpleteni štirje konci sveta, 
bo razglašena velika vojna. Ţal bo uporabljeno jedrsko oroţje in mnogi bodo 
trpeli. To bo grozljiva vojna, vendar pa ne bo dolgo trajala. 

Molite, molite, molite za vse nedolţne duše in še naprej molite moj Najsvetejši 
Roţni Venec, trikrat na dan, da olajšate trpljenje, ki bo nastopilo kot posledica 
tretje svetovne vojne. 

Hvala ti, moj otrok, da si se odzvala mojemu klicu. Vedi, da je v Nebesih velika ţalost 
ob tem času, in to mučno novico ti prinašam s teţkim srcem. 

Tvoja Mati 

Mati Odrešenja 

 



Mati Odrešenja: Edina pot do Večnega Ţivljenja je preko mojega 
Sina, Jezusa Kristusa 

Petek, 6. september 2013 

Moj otrok, nihče izmed vas ne sme nikdar pozabiti, da je moj Sin umrl, da bi rešil 
človeštvo. Vse duše je osvobodil iz suţenjstva zveri. Vsem vam je izročil Dar 
Odrešenja, in da bi prejeli Večno Ţivljenje, morate priti k mojemu Sinu ter Ga prositi 
za ta Veliki Dar. 

Edina pot do Večnega Ţivljenja je preko mojega Sina, Jezusa Kristusa. Ker je On 
tako zelo usmiljen, vsakomur dovoljuje moţnost, da po svoji lastni svobodni volji 
pride k Njemu. On je dal svetu Resnico in z Darom Svoje smrti na Kriţu je vsem odprl 
pot, da bi ţiveli v večnem miru ter v Njegovem Raju. 

Mnogi ne sprejemajo mojega Sina, niti ne verujejo v Boga. Če ne verujete v Boga 
ali če ne sprejemate Daru Odrešenja, potem sebe ločujete od Boga. Zaradi tega 
Poslednjega Poslanstva, namenjenega reševanju duš, vključno z dušami vseh 
grešnikov, kakor tudi tistih, ki nočejo priznati Obstoja Boga, bo moj Sin storil 
Veliki Čudeţ. Med Opozorilom bo vsakdo videl dokaz, da ima dušo, in številni se 
bodo spreobrnili. Tistim, ki se ne bodo spreobrnili in ki bodo ostali ateisti, ne more biti 
dan Dar Odrešenja, kajti odklonili bodo Njegovo Roko Usmiljenja. Tiste duše Ga 
bodo najbolj kljubovalno zavračale, rešiti pa jih ne more nič, razen vaših molitev. 

Tisti, ki zavrnejo vsak poskus, vsako posredovanje in vsako Usmiljene, da bi bili 
privedeni v Novi Raj, bodo zavrţeni. Zakaj Kraljestvo mojega Sina ne bo njihovo, kajti 
moj Oče, Ki je človeštvo obdaril z Darom svobodne volje, nikoli ne bo vsiljeval Svoje 
Volje nobenemu Svojih otrok. 

Molite, molite, molite, da bodo ateisti sprejeli Roko Usmiljenja, ki jo bo moj Sin 
podal vsakemu izmed njih. Ne pozabite moliti Kriţarskih Molitev, da bi rešili te 
uboge male duše.  

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

Moje Svete Besede se ne sme spreminjati ali prirejati, tako da 
postane nekaj drugega 

Sobota, 7. september 2013 

Moja draga ljubljena hči, medtem ko se Jaz na vse pretege trudim, da doseţem svet 
po teh Sporočilih – pa mnogi Moji poboţni verniki kljub vsemu ne sprejmejo Moje 
Roke. Te Moje dragocene duše so ranljive, kajti številne ne bodo sprevidele, 
kako bo njihova vera zlorabljena za odobravanje nove liturgije, ki bo kmalu 
uvedena in ki ne bo častila Mene, Jezusa Kristusa, Sina človekovega. 



Mnogi bodo zmotno domnevali, da nova liturgija in nova maša – čeprav močno 
spremenjeni – ne moreta škodovati. Toliki se bodo na tihem spraševali o delu 
njune vsebine, kakor tudi o obličnosti, in zdeli se jim bosta čudni. Kljub temu pa jima 
bodo zelo redki oporekali, saj bodo verjeli, da ju je Cerkev blagoslovila in da zato ne 
moreta biti napačni. Ne razumejo pa tega, da se Moje Svete Besede ne sme 
spreminjati ali prirejati, tako da postane nekaj drugega. Moja Cerkev je nezmotljiva, 
če pa kateri koli tako imenovani sluţabnik ali voditelj v Moji Cerkvi potvarja 
Boţjo Besedo ali spremeni pomen Svete Evharistije, potem zagreši bogokletje 
proti Bogu.  

Ko je človeštvo, vključno z voditelji v Boţjih Shodnicah, odklonilo Resnico, Me je 
zavrglo in bil sem kriţan. Kadar kdor koli – ne glede na to, kako visok poloţaj 
zaseda med vami – zanika Resnico, je kriv herezije in ne prihaja od Mene. Pa 
vendar bi vas oni utegnili prepričati, da je Resnica laţ. Zanikali bodo vse, kar sem 
vas Jaz učil zato, da bi ţiveli polno Krščansko ţivljenje. Pljuvali bodo po Meni, toda 
vodili vas bodo po poti, za katero bodo pravili, da vodi k Meni, kar pa ne bo res. 

Te reči, bile so prerokovane, se bodo kmalu zgodile. Bodite pripravljeni. Ko boste 
videli znamenja, tedaj vedite, da te prerokbe lahko prihajajo edinole od Boga. 

Vaš Jezus 

 

Zdaj je čas, ko se morajo Kriţarske Molitvene Skupine vzpostaviti in 
razširiti po vsem svetu 

Nedelja, 8. september 2013 

Moja draga ljubljena hči, zdaj je čas, ko se morajo Kriţarske Molitvene Skupine 
vzpostaviti in razširiti po vsem svetu. Te Molitve daje Boţja Moč, z njimi pa so 
povezani veliki čudeţi. 

Te Molitve bodo širile spreobrnjenje, prinašale telesno ozdravljenje in ublaţile 
vpliv vojne, lakote ter revščine. Danes vam izročam novo Molitev, ta bo pomagala 
zmanjšati strašno trpljenje, ki ga bo povzročila vojna. 

Kriţarska Molitev (120) Zaustavi širjenje vojne 

O moj Ljubeznivi Jezus, odvzemi vojne, ki ugonabljajo človeštvo. 

Nedolţne obvaruj pred trpljenjem. 

Zaščiti duše, ki si prizadevajo doseči resnični mir. 

Odpri srca tistih, ki jih je prizadelo vojno trpljenje. 

Varuj mlade in ranljive. 

Reši vse duše, katerih ţivljenja uničuje vojna. 

http://www.thewarningsecondcoming.com/it-is-time-that-the-crusade-prayer-groups-must-be-set-up-and-spread-across-the-world/
http://www.thewarningsecondcoming.com/it-is-time-that-the-crusade-prayer-groups-must-be-set-up-and-spread-across-the-world/


Dragi Jezus, okrepi vse nas, ki molimo za duše vseh Boţjih otrok, in podeli nam 
Milost, da bomo vzdrţali trpljenje, ki nam utegne biti naloţeno v času spopadov. 

Rotimo Te, da zaustaviš širjenje vojne ter privedeš duše v Sveto Pribeţališče 
Svojega Srca. 

Amen. 

Pojdite, vi vsi, ki Me slišite, in prosite Me za Milosti, ki jih boste potrebovali, da bi 
vzdrţali Mojo Bolečino v tem času. 

Vaš Jezus 

 

Čim bolj ste osovraţeni, Moji apostoli, tem bolj vas Bog ljubi 

Torek, 10. september 2013 

Moja draga ljubljena hči, mar ne veš, da vas bodo, ko vas bo več sledilo Mojim 
Sporočilom, trpinčili tisti, ki hočejo utišati Moj Glas? 

Ko se bo to Poslanstvo po Zapovedi Mojega ljubljenega Očeta nadaljevalo, si 
vas bodo tisti, ki nasprotujejo tem Svetim Sporočilom, zlasti v Moji Cerkvi na 
Zemlji, na vse načine prizadevali prisiliti, da jim prenehate slediti. Ti ugovori se 
bodo stopnjevali, uporabljali pa bodo vsakovrstno izkrivljeno logiko, oholo zanikanje 
Resnice in potvorjeno teologijo, da bi prevpili Boţji Glas. 

Čim bolj ste osovraţeni, Moji apostoli, tem bolj vas Bog ljubi, zakaj samo tisti, ki 
hodijo za Menoj in ki ţivijo skladno z Mojimi Nauki, bodo trpeli na ta način. Če vas 
svet poveličuje, če vam je naklonjen ter vas izbere za ţivega svetnika, pri 
čemer na vas ne najde nobene krivde in javno ne razgali nobene napake v 
vašem ravnanju, potem vas Bog ni izbral, saj ne ustrezate temu, kar se 
pričakuje od Boţjih sluţabnikov. Če ne izraţate Resnice in če potvarjate Mojo 
Resnico, da bi sebe povzdigovali v očeh sveta, boste vrţeni proč, medtem ko 
bom Jaz iskal svoje resnične sluţabnike. 

Moji resnični sluţabniki Me ljubijo in prevzema jih Moj Sveti Duh. Njihovo ţalost, ki se 
izraţa v njihovih očeh, ker trpijo z Menoj, lahko jasno vidijo tisti, ki so tudi sami prejeli 
Dar Svetega Duha. Te čiste duše nikoli ne obsojajo drugih ali poskušajo zaustavljati 
Boţjo Besedo, saj tega niso zmoţne storiti. 

V tem času morate goreče moliti – vi vsi – kajti te Moje svete sluţabnike napadajo 
zaradi Mene. Jaz jim stojim ob strani, toda mnogi bodo padli ter se zlomili pod pritiski, 
da bi molčali, ko bodo prisiljeni svoji čredi predstaviti doktrino laţi, ki prihaja. 

Vaš Jezus 
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Mati Odrešenja: Zasmehovali vas bodo, češ da ne prepoznate nove 
interpretacije Katoliške vere 

Sreda, 11. september 2013 

Moj otrok, moje Srce je sklenjeno s Srcem mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, 
v tem času velike bridkosti, ko narašča preganjanje vseh Boţjih otrok. 

Vsak človek na svetu, še zlasti tisti brez denarja, vpliva ali lastnine, bo trpel zaradi 
pohlepa onih, ki nadzorujejo številne drţave. Moje Delo v pomoč mojemu Sinu, da 
izpolni poslednji del Svoje Zaveze, da reši človeštvo, je pričelo postajati vidno na 
mnoge načine. Po Boţji Moči bom jaz vse tiste, ki so zaradi trpljenja v svojem 
ţivljenju pretreseni od ţalosti, vodila v Zavetje Zaščite mojega Sina. Tisti, ki morate 
prestajati tolikšno revščino, tolikšno lakoto, tolikšno stisko, tolikšno krivičnost – najsi 
bo kar koli ţe – boste potolaţeni, kadar me prosite, naj molim za vas. 

Tistim med vami, ki morate trpeti, ker pričujete za Jezusa Kristusa, Odrešenika 
človeštva, bo v tem času dana dodatna moč, kadar Me boste prosili, da vam 
pomagam. Kmalu boste priča najhujši krivici v Cerkvi mojega Sina, kjer bodo 
tako običajni verniki kot tudi sveti sluţabniki obtoţeni neposlušnosti Naukom 
Jezusa Kristusa. 

Od vas se bo zahtevalo, da izrečete prisego – da jo recitirate tako kot 
Apostolsko Veroizpoved – da izpoveste svojo zvestobo spremenjeni obliki 
čaščenja Boga. Z zaklinjanjem po tej zaprisegi, ki v Najsvetejši Bibliji ni 
priznana, boste svojo dušo izpostavili veliki nevarnosti. Liturgija bo 
spremenjena in razglašeni bodo novi dodatki, medtem ko se drugi deli, ki so se 
molili dolga leta, ne bodo več omenjali. Ta hudobni načrt bo utemeljen, ker bodo 
vzeli vse lastnosti, povezane z mojim Sinom, ter razglasili, da so le-te razlog ta 
takšne spremembe. 

Zaradi tega se bo tistim, ki ste zvesti mojemu Sinu, to zdelo globoko skrb vzbujajoče, 
in vaše duše bodo zelo trpele. In medtem, ko boste še naprej častili mojega Sina, vas 
bodo zasmehovali, češ da ne prepoznate nove interpretacije Katolištva ter 
Krščanstva. Med temi preizkušnjami nikoli ne smete izgubiti poguma, ker ste, dragi 
otroci, deleţni naklonjenosti pri Bogu, in On bo ostal z vami vse do konca.  

Nikoli se ne obrnite proč od Resnice. Nikoli ne verjemite ničemur, kar ni prišlo od 
Boga. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 



 

 

Tisti med vami, ki hudo trpite in ki ste morda izgubili vse upanje v 
ţivljenje, vedite, da ste v Mojem Srcu 

Petek, 13. september 2013, ob 23:15 

Moja nadvse ljubljena hči, Moje Srce hrepeni po svetu ter po vsakomer, ki ţivi na 
njem, in Jaz obljubljam, da bom naredil vse, da vse vas, Boţje otroke, zdruţim v 
Svojem Srcu. 

Jaz ljubim vsakega moškega, ţensko in otroka, ne glede na to, kdo je – ali je 
mogočen, bogat, vpliven, poniţen, ubog ali zgolj preprost človek, ki ţivi običajno 
ţivljenje. Moj Oče, Ki vas je ustvaril, vas je izbral, da ste se rodili. Vsaka duša ima 
svoj namen in vsak izmed vas je ljubljeni Boţji otrok. 

Tisti med vami, ki hudo trpite in ki ste morda izgubili vse upanje v ţivljenje, 
vedite, da ste v Mojem Srcu ter da Jaz globoko čutim vašo bolečino. Jaz trpim 
v vas. Nikdar ne smete izgubiti upanja, ker imam Jaz za vas prostor v Svojem 
Raju. Kadar obupate, obračate hrbet svoji prihodnosti, ki je polna Moje Luči. Ta 
prihodnost je Moj Dar vam, in vse je Moje. Jaz bom odvzel vašo zaskrbljenost. 
Samo pokličite Me ter recite: »Jezus, odvzemi mojo strašno bolečino ter 
trpljenje in naj občutim Tvojo Ljubezen,« in Jaz bom takoj dvignil vaše teţko 
breme. 

Kadar se počutite prazne in ste prepričani, da vas nihče resnično ne ljubi, 
morate vedeti, da Sem Jaz tam poleg vas, kajti Jaz vas bom vedno ljubil, ne 
glede na to, kako daleč proč ste zašli. Kadar mislite, da nimate več za kaj ţiveti, 
takrat vedite, da vam bo Moj Novi Raj dal Večno Ţivljenje. Toda najprej morate 
vztrajati s svojim trpljenjem v tem ţivljenju. Kljub temu pa bom Jaz olajšal vaše 
trpljenje in vse, kar morate narediti, je, da Me prosite za to. 

Mnogi med vami se počutite ničvredne, neljubljene, neuspešne, neizpolnjene in le 
malo koristne. Tako se počutite, ker je svet obseden s tako imenovanim uspehom ter 
ambicijami. Zdi se, da se le maloštevilni, elita, povzpnejo tako visoko. Pritiski, ki jih 
ustvarjajo mediji sveta, da naj se slavi bogastvo in lepoto, sluţijo zgolj uničevanju 
samozavesti običajnega človeka. Ni treba, da na druge napravite vtis. Ni treba niti ni 
zaţeleno, da Name napravite vtis s svojim tako imenovanim uspehom. Vsekakor trdo 
delajte. Uporabljajte talente, ki vam jih je dal Bog, toda uporabljajte jih, da sluţite 
drugim ter v dobro vseh. Toda vedite tole. Tiste, ki so slabotni, poniţnega duha 
in ki imajo preprosto ljubezen do Mene, Jezusa Kristusa, bom Jaz povzdignil 
do največje slave v Svojem Kraljestvu. Tisti, ki trpijo sedaj, ne bodo nikoli več 
trpeli v Mojem Novem Raju. 

Moja Obljuba, da ponovno pridem, da vas vse zberem, se bo izpolnila med Mojim 
Drugim Prihodom. Pričakujte ta dan s hrepenenjem in z veseljem, saj ni daleč stran, 
in tedaj vam bom Jaz prinesel Darove ljubezni, radosti, sreče ter Večnega Ţivljenja. 
Vztrajajte in se zbliţajte z Menoj. Jaz Sem z vami. Nikoli vas ne bom zapustil, toda 



samih sebe ne smete ločiti od Mene, kajti če to storite, Mi boste izgubljeni. Pridite, 
naslonite svojo glavo na Mojo Ramo. Naj vas Jaz tolaţim. Pustite Mi, naj napravim 
konec vaši ţalosti. Pustite, da Jaz obrišem vaše solze. Naj vam Jaz podelim Svoj Mir. 

Zdaj vam podeljujem poseben Blagoslov. Sprejmite ga. Sprejmite Mojo Roko in 
vse bo dobro. Ljubim vas. 

Vaš Jezus 

 

Doktrina teme – velika apostazija, ki bo izšla iz ledij v Moji Cerkvi – 
se bo spustila kot silno gosta megla 

Sobota, 14. september 2013, ob 03:00 

Moja draga ljubljena hči, Jaz Sem Glas v vaši sredi, Ki Si prizadeva, da bi se Ga 
slišalo med tistimi voditelji, ki širijo apostazijo in ki vladajo na štirih koncih 
Zemlje. 

Doktrina teme – velika apostazija, ki bo izšla iz ledij v Moji Cerkvi – se bo kot silno 
gosta megla zelo kmalu spustila nad vse nič hudega sluteče Kristjane. Načrt, da bi 
zatrli Resnico, se je pričel, in kmalu bodo mnogim med vami postale jasne potvorjene 
različice Moje Svete Doktrine. Toda, medtem ko bodo Resnico zamenjali za laţi, se 
bo Sveti Duh dvignil zoper Moje sovraţnike. Moja Luč bo še vedno vidna sredi vse 
zmešnjave, v katero bodo svet pahnili voditelji največje apostazije vseh časov. Ne 
bodo odnehali, dokler svet ne bo postal kakor nevernik, brez ljubezni do Mene, 
Jezusa Kristusa. 

Sekularni svet bodo imeli za pravičnega, tistega, v katerem se bo vsakogar 
spodbujalo, da sledi svoji sli in poţelenjem. Na vse načine bodo skušali 
zadušiti Navzočnost Svetega Duha. Zanikali bodo Moje Trpljenje na Kriţu ter 
pomembnost potrebe po zasluţenju odrešenja, čeprav se daje vsakomur, ki se 
Mi odkupi in ki prosi za Moje Usmiljenje. Ne le, da bodo Boţje otroke pitali z laţmi 
o Meni ter Mojih Naukih, marveč bodo tudi preganjali tiste, ki dvomijo v takšne laţi. 

S tistimi, ki od znotraj nasprotujejo voditelju Moje Cerkve, bodo brezobzirno 
opravili in jim ne bodo izkazali niti kančka usmiljenja. Tistim med vami, ki 
sprejemate laţne doktrine od onih, ki trdijo, da predstavljajo Mojo Cerkev, a v svojem 
srcu veste, da ne bi mogli prihajati od Mene, bom Jaz pomagal. Jaz vas bom tolaţil, 
ko vas bom vodil. Nikdar ne smete zanikati Resnice ali podleči tistim, katerih sla po 
moči pomeni, da bodo lagali v Mojem Imenu, če s tem lahko ostanejo v dobrih 
odnosih z Mojimi sovraţniki. Vaša vera bo resnično preizkušena. 

Sedaj prihajam, da vam prinesem Resnico samo zato, ker boste prikrajšani za 
Resnico. Ko se bo to zgodilo, vam ne bo dovoljeno razodevati Resnice drugim 
dušam, ki ne morejo preţiveti brez nje. 

Molite za Usmiljenje za vaše lastne duše ter za tiste, ki jih bodo Moji sovraţniki 
zavedli v teţko zmoto. 



Vaš Jezus 

 

Mati Odrešenja: Te Medalje bodo spreobrnile vse duše, ki so odprte 
za Usmiljenje mojega Sina, Jezusa Kristusa 

Sobota, 14. september 2013, ob 16:10 

O, moj otrok, prav tako kot sem ljubila svojega Sina od trenutka, ko sem se zazrla v 
Njegov prelepi Obraz, tako ljubim tude vse Boţje otroke kot čisto svoje. 

Jaz sem Boţja Mati, vendar pa sem tudi Mati vseh Boţjih otrok, saj sem se 
zaobljubila, da jim bom pomagala v njihovem trenutku končnega odrešenja. Ko 
me je moj Sin kronal ob mojem Kronanju v Nebesih, mi je dal oblast, da 
postanem Mati dvanajstih rodov – dvanajstih narodov v Novem Jeruzalemu. 
Preden napoči ta dan, bom vsepovsod iskala duše ter jih pritegnila k svojemu Sinu. 
Jaz Mu pomagam v tej teţki nalogi, in kakor je moje Srce sklenjeno z Njegovim, tako 
je sklenjeno s srci tistih, ki resnično ljubijo mojega Sina. 

Jaz kot vaša Mati ljubim vse Boţje otroke. Do vsakega izmed vas občutim isto 
ljubezen, kot jo vsaka mati občuti do svojih otrok. Boţje otroke vidim tako, kot 
da bi bili vsi zgolj majhni otroci. Čutim njihovo bolečino. Trpim s svojim Sinom, 
ko gleda grešnike, ki zavračajo Ljubezen, ki jo ima On do njih. Kako On trpi zaradi 
njih in koliko solza zdaj točim, ko vidim, kako narašča človekova nesreča zaradi 
širjenja greha. A vendarle v svetu še vedno ţivi veliko ljubezni. Kadar je ta ljubezen 
čista, bo vzdrţala temo in duše bo privabljala k sebi kakor svetilnik. Na ta način bo 
Bog deloval, da bi razsvetlil človeštvo. Uporabil bo ljubezen onih, ki Ga ljubijo, da Mu 
bodo privedli duše ostalih. 

Moja dolţnost je, da kolikor je mogoče veliko grešnikom nudim moţnost, da rešijo 
svoje duše. To počnem s prikazovanji, ki jih doţivljate, kadar se prikazujem, da 
bi se vsepovsod vnela vera grešnikov. Zdaj to delam z zagotavljanjem Medalje 
Odrešenja. Moj otrok, kot sem ţe dejala, mora ta Medalja postati dostopna 
svetu preko tebe ter na podlagi navodil, ki si jih prejela od mene. Ta navodila se 
razkrivajo samo tebi. Te Medalje bodo spreobrnile vse duše, ki so odprte za 
Usmiljenje mojega Sina, Jezusa Kristusa. Posledica tega bo nato odrešenje 
milijonov. 

Hvala vam, otroci, da ste odprli svoja srca meni, vaši Materi, in za to, da ste poslušni 
mojemu ljubljenemu Sinu, Jezusu Kristusu, Odrešeniku človeštva. 

Vaša Mati 

Mati Odrešenja 

 



Moji Načrti za odrešitev sveta dajejo sadove. Zdaj je vse na svojem 
mestu 

Nedelja, 15. september 2013, ob 23:50 

Moja draga ljubljena hči, vsi Moji Načrti za odrešitev sveta dajejo sadove. Vse je na 
svojem mestu. Moja Vojska je oblikovana. Zdaj bo rasla in se širila vsepovsod, s 
seboj pa bo vodila številne duše, po katerih hrepenim.  

Tej Vojski sem Jaz dal velike Milosti in v Moči Svetega Duha bo ohranila plamen 
Krščanstva pri ţivljenju ter nosila plamenico Resnice vse do poslednjega dne. Boţjo 
Luč bo ponesla v najtemnejše konce in milijonom bo odprla oči za Resnično Boţjo 
Besedo, medtem ko apostazija poţira Mojo Cerkev na zemlji. Svoji Vojski podarjam 
to Kriţarsko Molitev, da ji pomagam priseči zvestobo Meni. 

Križarska Molitev (121) Zvestoba Vojski Jezusa Kristusa 

Stojimo zedinjeni s Tvojim Presvetim Srcem, Dragi Jezus. 

Z avtoriteto govorimo Resnično Boţjo Besedo. 

Šli bomo do koncev zemlje, da širimo Resnico. 

Nikoli ne bomo sprejeli nobene nove zmotne doktrine v Tvojem Imenu, marveč samo 
tisto, ki si jo nas Ti Sam učil. 

Ostajamo pristni, zvesti in neomajni v svoji veri. 

S tistimi, ki Te izdajajo, bomo ljubeznivi in sočutni, v upanju, da se bodo vrnili k Tebi. 

Do tistih, ki nas preganjajo v Tvojem Imenu, bomo neomajni, vendar potrpeţljivi. 

Zmagoslavno bomo hodili vso pot do Tvojega Novega Raja. 

Obljubljamo, da Ti bomo po svoji bolečini in trpljenju privedli vse tiste izgubljene 
duše, ki so sestradane Tvoje Ljubezni. 

Prosimo, sprejmi naše molitve za vse grešnike na svetu, tako da bomo lahko postali 
ena druţina, zdruţena v ljubezni do Tebe v Novi Dobi Miru. Amen. 

Pojdi, Moja Preostala Vojska, z vednostjo, da ti bodo dane vsa pomoč in vse Milosti, 
da uspeš v tem poslednjem Svetem Poslanstvu na zemlji, tako da lahko zberem vse 
Boţje otroke z obličja tega sveta ter jih privedem v Svoj Novi Raj. 

Vaš Jezus 
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Bog Oče: Tistim, ki ste se brez svoje krivde rodili v poganskih 
druţinah, bom Jaz podelil Usmiljenje 

Ponedeljek, 16. september, ob 16:20 

Moja najdraţja hči, človeški rod je v veliki meri nedovzeten za Moj Obstoj. Toliki vedo 
le malo o Meni, njihovem Očetu, njihovem Stvarniku. Moji sveti sluţabniki, vključujoč 
tiste, ki verujejo Vame, Stvarnika vsega, kar je, niso uspeli pripraviti človeštva na 
kaznovanje, ki ga bo doletelo, če ne prizna zmotnosti svojih poti. 

Ţelja, da bi verjeli, da »bo vse v redu« je pomenila, da številni ne verujejo v 
obstoj Pekla. To je kraj, kamor gredo ljudje, ki zavrnejo Moje Usmiljenje, Moje 
posredovanje, da bi rešil duše. Smrtni greh, razen če ni bil izbrisan po 
zakramentu sprave, bo duše pripeljal v brezno Pekla. Tisti, ki morda niso krivi 
smrtnega greha, a ne verujejo Vame, ampak namesto tega verujejo v bitje, ki so ga v 
njihovem umu ustvarili ter si ga izmislili laţni idoli, se imajo veliko bati. 

Zavrnite Mene, vašega Stvarnika, pa boste sebe nastrojili proti Meni. Odtrgali se 
boste. Ko vam bo razodeta Resnica Mojega Boţanstva, Mi boste mnogi zagrizeno 
nasprotovali, in nič, kar Jaz storim, vas ne bo obvarovalo peklenskega ognja. 
Uporabim lahko vsakršno Boţansko Moč, vendar pa vas Jaz nikoli ne morem prisiliti, 
da bi sprejeli Moje Usmiljenje. Nič, razen molitev izbranih  duš, vam ne bo pomagalo. 
To pomeni, da nikdar ne boste videli Mojega Obličja. Kdor koli, ki vam poreče, da 
je vseeno, če ne sprejmete Mojega Obstoja, laţe. Samo tisti, ki sprejmejo Mene, in 
po Usmiljenju Mojega edinega Sina, lahko vstopijo v Moje Kraljestvo. Če ste prijazna 
in ljubezniva duša, pa Me vseeno zavračate – celo tedaj, ko vam je Resnica 
oznanjena – boste prav tako vrţeni proč od Mene. Ne boste imeli Večnega Ţivljenja. 

Sedaj vsem vam podeljujem Dar Očiščevanja, toda še posebej ateistom in poganom. 
To Očiščevanje bo boleče, a bo v številnih primerih odprlo njihove oči za Resnico.  
Tistim, ki ste se brez svoje krivde rodili v poganskih druţinah, bom Jaz podelil 
Usmiljenje. Toda za tiste med vami, ki so vam bili izročeni Evangeliji, ki veste za 
Obstoj Troedinega Boga in ki Me zdaj zavračate, za vas je malo upanja, dokler se ne 
vrnete ter spokorite za svoje grehe. Nato morate rotiti za odrešenje svoje duše. 

Vaš Oče 

Bog Najvišji 

 

Prihajam po vas, da vas vzamem k Svojemu Očetu. Prihajam, da 
izpolnim Njegovo Boţjo Voljo in dovršim Zavezo 

Torek, 17. september 2013, ob 22:45 

Moja draga ljubljena hči, kadar se ti to Delo zdi teţko in oklevaš, da bi svetu 
posredovala slabe novice, moraš razumeti, da si samo glasnica. Ti si orodje Svetega 
Boga, Najvišjega, in tvoja dolţnost je, da se odzoveš Njegovemu Klicu.  



Tvoja poslušnost je bistvena in ne smeš se bati posledic, ki te bodo kot Gospodovo 
prerokinjo morda doletele. 

Vsi napovedani dogodki so bili začrtani v začetku in sestavljajo del Boţjega 
Načrta za dovršitev Zaveze, da bo Bog naposled zbral Svoje otroke, tako da 
bodo lahko v Njegovi Boţji Volji ţiveli v harmoniji. Poslednja bitka med hierarhijo 
Mojega Očeta ter hudobcem pomeni, da bodo mnogi ljudje, ki sebe puščajo 
izpostavljene, postali okuţeni z grehom in se bodo obrnili zoper svoje brate, ki 
ostajajo zvesti Bogu. 

Ko bo divjala bitka, bodo sovraţniki Boga nad Njegovimi ljubljenimi otroki zagrešili 
številna zlobna grozodejstva. Toda, kot sem ti ţe povedal, oni gredo lahko le do 
določene meje, ker nimajo moči, da bi uničili človeštvo, čeprav so prepričani, da jo 
imajo. 

Potolaţite se, vi vsi, zakaj Moj Oče bo posegel v hudobna dejanja tistih, ki 
hočejo nadzorovati vse drţave, in On jih bo udaril s smrtjo – tiste, ki si drznejo 
škodovati Njegovim otrokom. Mnoge uboge duše bodo trpele med takšnimi 
preganjanji, toda Moj Oče je vedno usmiljen. Njegove Moči ni mogoče okrniti. 
Njegova Roka je Vsemogočna. On lahko v vsakem trenutku zavrţe Svoje sovraţnike. 
Toda prerokbe, ki so bile napovedane in ki se morajo zgoditi pred Mojim Drugim 
Prihodom, so resničnost. Odvile se bodo na način, ki morda ne bo razumljiv vsem 
vam, toda vedite tole. Molitev je vaše oroţje. Molitev vam bo priskrbela bojno 
opremo, ki jo potrebujete, da porazite hudobca. Molitev bo zmanjšala učinke vojne, 
trpljenja in vsakovrstnega preganjanja, ki jih bodo človeškemu rodu prizadejali Boţji 
sovraţniki. Molitev bo rešila vas in vse tiste, za katere molite. Vaše molitve bodo 
uničile zlo in ko bo napočil Veliki Dan, boste jokali od veselja, ko boste videli Novo 
Generacijo, tiste milijarde ljudi, ki so bili rešeni zaradi vašega odziva na Moj Klic. 

Čeprav Moja Sporočila prinašajo mešanico ţalosti, strahu, razočaranja – pa prav 
tako prinašajo upanje, saj povzročajo veliko spreobrnjenja. Načrt Mojega Očeta je 
večini med vami neznan. Kar morate razumeti, je tole. Njegov Načrt bo uničil vse 
Njegove sovraţnike. S tem, ko dovoljuje nastop vseh teh preizkušenj, bo On končno 
osvobodil človeški rod iz njegove zasuţnjenosti grehu. Bodite potrpeţljivi. Bodite 
mirni. Zakaj kmalu bodo radost, ljubezen in mir vaši za vso večnost. 

Jaz prihajam samo zato, ker smo kot eno – ena sveta druţina v Boţjem Kraljestvu. 
Prihajam po vas, da vas vzamem k Svojemu Očetu. Prihajam, da izpolnim Njegovo 
Boţjo Voljo in dovršim Zavezo. Prihajam, da vam prinesem Resnico. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 



Ob Svojem Drugem Prihodu bom vsakogar, ki bo na Zemlji v tistem 
času ostal pri ţivljenju, sodil po tem, kar je storil za Boţjo Slavo 

Sreda, 18. september 2013, ob 17:08 

Moja nadvse ljubljena hči, ko sem rekel, da bom ponovno prišel sodit ţive in mrtve, 
sem mislil prav to. Prva Sodba se mora izpolniti in s tem hočem povedati, da bom ob 
Svojem Drugem Prihodu vsakogar, ki bo na Zemlji v tistem času ostal pri ţivljenju, 
sodil po tem, kar je storil za Boţjo Slavo. Moja Sodba bo stroga, zakaj do takrat se bo 
Moje Usmiljenje ţe razlilo prek Zemlje. 

Tisti med vami, ki po svoji zavrnitvi Mene ostanete uporni do konca – čeprav vam bo 
Resnica razodeta – boste vrţeni proč od Mene. Nikoli ne boste sprejeli Mojega 
Usmiljenja, ne glede na to, koliko se jaz zavzemam za vaše odrešenje. Vaše 
zavračanje in sovraštvo do Mene vam bosta prinesla večno trpljenje in Jaz bom za 
vami točil solze bridkosti in ţalosti. Oh, kako boste lačni utehe Zemlje, čeprav ste 
tamkaj zapravili svoj čas v pokvarjenem hlastanju za grešnimi uţitkih ter močjo 
in kjer ste tlačili druge. Zemlja se bo zdela kot dolgo izgubljeni raj, ko boste v 
globinah teme vpijoč klicali Mojo Pomoč. 

Tisti, ki Me ljubite, a katerih duše je opustošil greh, se ne smete bati, zakaj Jaz vas 
bom pouţil s Svojim Usmiljenjem, ko boste prosili zanj. Vsi grešniki bodo rešeni, ko 
se enkrat odkupijo v Mojih Očeh, ne glede na to, kako grozoviti so njihovi grehi. 

Ţivi, ki so v Moji Milosti, bodo dvignjeni v Moj Veličastni Raj. Ti vključujejo 
vsakega grešnika, vsako veroizpoved, vsako raso, ki so klicali k Meni, 
njihovemu Odrešeniku, Sinu Človekovemu, ter vse tiste, ki Me prosijo, naj jih 
rešim. 

Obudil bom mrtve, tiste, ki so bili očiščeni v globočinah Vic, kakor tudi tiste, ki v 
Nebesih potrpeţljivo čakajo, da pride ta Veliki Dan. Preostali bodo vrţeni ven. 

Vaš čas na Zemlji je določil Moj Oče in ta dan je Meni še vedno neznan, toda povem 
vam tole. Vi, iz te generacije, boste zbrani in vzeti v Moj Novi Raj, ko bodo Nebesa in 
Zemlja postale eno. Dan vam je bil čas, da se pripravite, zato ga dobro izrabite, 
saj imate lahko Večno Ţivljenje in ga delite s svojimi dragimi. Zdaj vas prosim, 
da Meni posvetite vsakega od vaših dragih, vašo druţino, vaše prijatelje in 
vaše narode, tako da jih Jaz lahko prekrijem z Zaščito Svoje Predragocene 
Krvi. 

Vaš Jezus 

 

 

 



Molite to posebno Kriţarsko Molitev, da posvetite vse tiste, ki so 
vam blizu, tako da jih Jaz lahko prekrijem s Svojo Predragoceno 
Krvjo. 

Sreda, 18. september 2013, ob 23:30 

Moja draga ljubljena hči, prosim, da vsi molite to posebno Kriţarsko Molitev, da 
posvetite vse tiste, ki so vam blizu, tako da jih Jaz lahko prekrijem s Svojo 
Predragoceno Krvjo. 

Križarska Molitev (122) Za posvetitev Predragoceni Krvi Jezusa Kristusa 

Dragi Jezus, prosim Te, da mene, mojo druţino, prijatelje in narod posvetiš Zaščiti 
Svoje Predragocene Krvi. 

Ti Si umrl zame in Tvoje Rane so moje rane, ko dostojanstveno sprejemam trpljenje, 
ki ga bom prestajal pred Tvojim Drugim Prihodom. 

Trpim s Teboj, Dragi Jezus, medtem ko Se trudiš zbrati vse Boţje otroke v Svojem 
Srcu, tako da bomo imeli Večno Ţivljenje. 

S Svojo Predragoceno Krvjo prekrij mene ter vse tiste, ki potrebujejo Tvojo Zaščito. 

Amen. 

Vse, kar morate storiti, je, da Mi zaupate, in Jaz bom varoval tiste, ki se obračajo k 
Meni za odrešenje svojih lastnih ter drugih duš. 

Pojdite in se pripravite na Dan Sodbe. Jaz vas vse blagoslavljam ter vam podeljujem 
moč, da nadaljujete s svojo poboţnostjo do Mojih Kriţarskih Molitev. 

Vaš Jezus 

 

 

Noben človek, noben duhovnik, noben škof, noben kardinal, noben 
papeţ nima oblasti, da bi na novo napisal Boţjo Besedo 

Četrtek 19. september 2013, ob 19:26 

Moja draga ljubljena hči, Moji ubogi sveti sluţabniki bodo v veliki ţalosti pribeţali k 
Meni, potem ko bo Liturgija spremenjena in oskrunjena pred Menoj. Šele tedaj, ko se 
bo to zgodilo, bodo spoznali, da se Boţja Beseda razodeva po Boţji prerokinji ter da 
je Resnica. Boţja Beseda je Resnica. Če so prerokbe, dane Boţjim otrokom, od 
Njega, potem je to lahko samo celotna Resnica, ali pa nič. 

 



Mnogi se bodo zbrali in zdruţili z namenom pripraviti se, da se Mi poklonijo na način, 
ki Me časti, zakaj nič jim ne bo preprečilo ohranitve Moje Svete Besede; Mojih Svetih 
Zakramentov; Moje Svete Maše in Najsvetejše Evharistije. Vendar pa niti tedaj 
številni ne bodo videli zmot, ki bodo predstavljene nič hudega slutečim dušam. 

Šele takrat, ko bo razglašeno, da je Boţja Cerkev v edinosti s pogani in z 
njihovimi absurdnimi praksami, bo več Mojih svetih sluţabnikov zares dojelo, 
kaj se dogaja. Šele ko se bodo poganski simboli in satanistična znamenja pričela 
pojavljati znotraj Krščanskih Cerkva, pri njihovih zunanjih vhodih ter na njih, bodo 
beţali, da si rešijo ţivljenje. V njihovih srcih bo velik strah, saj mnogi med njimi na tisti 
stopnji ne bodo imeli kam iti, ker se niso uspeli pripraviti na ta dan. Ti bodo tisti, ki jih 
bodo polovili, ker se niso odzvali Mojemu Klicu. Njihov napuh in njihov ego sta jim 
preprečevala, da bi prepoznali Moj Glas. Toliko Mojih svetih sluţabnikov bo ujetih 
nepripravljenih, in toliki bodo brez moči pred vladavino laţnega preroka in njegovega 
pajdaša, antikrista. Ta dva bosta neusmiljena v svojem prizadevanju, da bi nadzirala 
vse drţave, in kdor koli, ki se jima bo drznil postaviti po robu, bo uničen. 

Čeprav bodo tisti sveti sluţabniki znotraj Moje Cerkve na Zemlji ujeti, če se ne 
pripravijo, pa so duše vernih, zvestih privrţencev Mene, Jezusa Kristusa, ki bodo 
zavedene v strašno zmoto, tiste, ki Mi vzbujajo tako bridko ţalost. Veliko se jih bo 
balo pokazati nepokorščino Cerkvi, in to celo takrat, ko se bodo spremenili Moji 
Nauki, Moja Sveta Doktrina ter vsi Zakramenti. Naj vedo, da noben človek, noben 
duhovnik, noben škof, noben kardinal, noben papeţ nima oblasti, da bi na novo 
napisal Boţjo Besedo. Kadar to stori, prelomi Boţjo Postavo. Nezmotljiva je samo 
Boţja Cerkev, ki ostane zvesta Mojim Naukom. Ko je enkrat pretrgana ta vez – vez, 
kjer se v Mojem Imenu oznanja samo Resnica – se ločijo od Mene. Jaz Sem Cerkev. 
Vi, Moji verni, Moji sveti sluţabniki, ste del Mene, kadar se drţite Moje Svete 
Doktrine. 

Cerkev – Moja Cerkev – bo ostala neokrnjena, kajti Resnica se nikoli ne more 
spremeniti. Tisti, ki se ločijo od Mene, ne morejo biti del Moje Cerkve na Zemlji. 

Vaš Jezus 

 

Štirje mogočni imperiji se bodo pojavili kot glavni izvor, od koder se 
bo obvladovalo vojne 

Sobota, 21. september 2013, ob 12:22 

Moja predraga hči, veliko stvari se bo dogajalo v svetu, ko bo naraščala moč laţnega 
preroka, in vsakdo, ki si mu bo upal oporekati, bo prezrt, celo na najvišjih poloţajih 
znotraj Moje Cerkve. 

Politična razhajanja se bodo odrazila v štirih delih Zemlje. Štirje mogočni imperiji se 
bodo pojavili kot glavni izvor, od koder se bo obvladovalo vojne. Ko se bo moč teh 
imperijev povečevala, bodo nadzorovali številne predele sveta, vendar pa ne vseh, 
saj tega Moj Oče ne bi dopustil. 
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Vse te drţave se bodo bojevale med seboj, čeprav bodo zatrjevale, da delujejo 
skupaj. Z naraščanjem nezaupanja bo vsaka od njih poskušala preseči drugo, in 
sledili bodo spopadi. Uničile bodo številne dele svojih ubogih narodov. Ljudem, nad 
katerimi bodo vladale, bo ostalo le malo moči, demokracija pa bo visela na nitki. Prav 
ti nedolţni in trpeči ljudje so tisti, ki jim bo dana Boţja Zaščita, če imajo Pečat 
Ţivega Boga. 

Nikdar ne podcenjujte tega zastonjskega Daru od Boga. Pečat Ţivega Boga vas 
bo obvaroval pred telesno in duhovno smrtjo med vojnami. Prosim, da ga 
posredujete kolikor je mogoče velikemu številu ljudi v vsakem narodu. 

Egipt in Sirija se bosta zapletla v boj za oblast, kar bo imelo posledice za Izrael. 
Sovraţniki Judov so številni. Vse vojne, ki bodo imele za cilj ti dve drţavi ter ju bodo 
vključevale, bodo privedle do poslednje bitke, v katero bo vpleten Izrael, in slednji bo 
prestajal najhujši genocid, kar ste mu bili priča od druge svetovne vojne dalje. 

Padec in vzpon Jeruzalema sta napovedana, te bitke pa se morajo zgoditi, preden se 
izpolnijo prerokbe. 

Vaš Jezus 

 

Mnogi Me bodo izdali s sprejemanjem zmot 

Sobota, 21. september 2013, ob 13:45 

Moja preljuba hči, Moja Moč bo v srcih vernikov silno narasla, sedaj ko bodo v 
Moči Svetega Duha občutili mir kljub velikemu odpadu, ki ga začenjajo 
doţivljati v Moji Cerkvi. 

V Moči in Slavi Svojega ljubljenega Očeta bom Jaz vam, Moji dragoceni učenci, 
podelil moč ter pogum med temi preizkušnjami. Ti Darovi se vam dajejo po 
Kriţarskih Molitvah, kajti brez njih bi vam bilo nemogoče vzdrţati versko 
preganjanje, ki je pred vami. Ti Darovi se vam dajejo zato, da boste lahko rešili 
druge, ki bodo zavrnili Moj Klic iz Nebes in ki bodo naivno zatavali v levji brlog, kjer 
bo izbruhnil pravi Pekel.  

Ko bodo enkrat v brlogu teme, jih bo potegnilo v poganske rituale. Njihove duše se 
bodo odprle hudemu duhu in v zelo kratkem času bodo postali slepi za Resnico – za 
Sveto Boţjo Besedo, določeno od začetka. 

Mnogi Me bodo izdali s sprejemanjem zmot. A Resnica jim je bila dana z Mojo Smrtjo 
na Kriţu. Ko sem bil na Zemlji, so Me v dneh pred Mojim Kriţanjem izdali številni Moji 
učenci. Posnemajoč farizeje so kričali te besede: »Pojdi proč od mene, Ti izrekaš 
herezijo. Ti zasmehuješ farizeje, ki govorijo v Boţjem Imenu. Ti si laţnivec in Ti 
klevetaš. Ti si Satanov sin.« 

Sedaj, ko vas Jaz vse pripravljam na Svoj Drugi Prihod, boste ponovno sikali prav 
iste obtoţbe.  



Zdaj prihajam po teh Boţjih Sporočilih iz Nebes, da vam prinesem Resnico, čeprav o 
Meni veste vse. To počnem, ker bo v Moji Cerkvi Resnica odpravljena. Kmalu boste v 
Mojem Imenu sprejemali laţi, Resnice pa ne bo najti nikjer. 

Zapomnite si te besede. Jaz prihajam le zato, da izpolnim Svojo Obljubo Mojemu 
Očetu. Prihajam, da vam prinesem končno odrešitev, ki vam je bila obljubljena. Satan 
noče, da bi se to zgodilo, vendar pa Me ne more zaustaviti. Kar pa bo storil, je to, da 
bo mnogim Boţjim otrokom preprečil sprejetje Mojega poslednjega Usmiljenja. To bo 
naredil s pomočjo Mojih sovraţnikov, ki jih je zdaj zapeljal znotraj Moje Cerkve na 
Zemlji. 

Zbudite se, tisti med vami, ki spite. Prišel bom kakor tat ponoči. Samo tisti, ki so 
pripravljeni, bodo rešeni. 

Vaš Jezus 

 

Mati Odrešenja za duhovnike: Da bi ostali zvesti Cerkvi mojega Sina 
na Zemlji, morate biti pripravljeni hraniti Njegovo čredo 

Ponedeljek, 23. september, 13:30 

Moj otrok, iz Nebes se bodo razodela številna znamenja na strehah Cerkva 
mojega Sina, ko bodo v Liturgiji Svete Maše izvedene dokončne spremembe. 
Vsi tisti, ki imajo odprte oči ter pozorno uho, bodo videli Srd mojega Sina na način, ki 
ga ne bodo mogli prezreti. 

Moj Sin je obljubil, da bo pokazal Svojo Jezo, ko Ga bodo oni znotraj Njegove 
Cerkve na Zemlji ponovno kriţali z oskrunjenjem Njegovega Telesa in Krvi med 
Sveto Mašno Daritvijo. Grom in blisk, ki jima bodo sledila silovita neurja, bodo 
ljudem spodnesli tla pod nogami. Več bo poplav, ko bodo človekovi grehi odplavljeni 
in bodo ljudje pričeli opaţati Boţje kazni, ki se bodo usule na človeštvo. 

Suţnji greha so – celo tisti, ki ljubijo mojega Sina in ki ostanejo zvesti Sveti Maši – in 
tako ne bodo prepoznali razlike, ko jim bo predočena gnusoba.  Zapomnite si, Sveta 
Maša se obhaja v spomin smrti mojega Sina, v njej pa se razodeva Resnična 
Navzočnost mojega Sina. Kmalu pa ne bodo priznavali Resnice in nova maša bo 
postala poganska ceremonija. Ta dan še mora priti, nastopil pa bo nenadoma in 
nepričakovano – tako hitro bo laţni prerok vlekel poteze.  Zdaj je čas za pripravo. 
Vsi tisti sveti sluţabniki, ki hočejo ostati zvesti Najsvetejši Evharistiji in ki se 
bodo drţali Svete Boţje Besede, morajo svoje priprave pričeti zdaj. 

Da bi ostali zvesti Cerkvi mojega Sina na Zemlji, morate biti pripravljeni hraniti 
Njegovo čredo s Hrano Ţivljenja, to je, z Njegovo Sveto Evharistijo. To je 
zaobljuba, ki ste jo dali Jezusu Kristusu, ko ste dejali, da Mu boste sluţili ter po 
Sveti Maši zagotavljali  Njegovo Telo in Kri vsem tistim, ki iščejo odrešenje. To 
zaobljubo morate izpolnjevati do poslednjega dne. 



Ne bojte se časov pred vami, ko bodo sovraţniki Boga poskušali uporabiti Njegovo 
Sveto Ime, da bi odobravali greh ter ga naredili sprejemljivega za vse; ko bodo vse 
prikrajšali za Njegovo Telo in Kri. To ne bo pomembno, če boste še naprej sluţili 
mojemu Sinu na vse načine, ki so v vaši moči. 

Pojdite v miru, upajoč, da boste vsi, ki ljubite mojega Sina, blagoslovljeni z Darom 
Svetega Duha, tako da boste mogli razločevati Resnico. 

Vaša Blagoslovljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

Štirje deli sveta, o katerih govorim, so štirje veliki imperiji – 
Zdruţene drţave, Rusija, Evropa in Kitajska 

Torek, 24. september 2013, ob 11:18 

Moja draga ljubljena hči, štirje deli sveta, o katerih govorim, so štirje veliki imperiji – 
Zdruţene drţave, Rusija, Evropa in Kitajska. Vse napovedane prerokbe bodo 
vključevale te sile, okoli katerih se bodo dogajali vsi pretresi v religioznih ter političnih 
strukturah. 

Sirija in Egipt bosta preko notranjih nemirov spodbudili obseţnejšo vojno, v katero 
bodo vpletene štiri velesile. Vse te sile bodo povezali, da bi ustvarili zdruţeni reţim, ki 
bo uporabljen za nadzor nad globalnim bogastvom in prebivalstvom. 

Verska vojna bo osrednjega pomena za ta nadzor, imenovani voditelji v Mojih 
Krščanskih Cerkvah pa bodo premagani in uničeni v pripravah na zver, ki bo 
nadzorovala vse štiri imperije. Nobenemu od vladarjev, ki se upirajo Boţji Besedi 
ali ki poskušajo uničiti Njegove otroke, Bog ne bo dal oblasti, da bi na silo 
odvedli tiste, katerih imena so v Knjigi Ţivljenja. In čeprav govorim o Kristjanih ter 
o tem, da Mi morajo ostati zvesti, pa Jaz prav tako mislim na Jude, kajti njihov 
varuh, Nadangel Mihael, bo bdel nad njimi ter jim pomagal vzdrţati preganjanje, 
ki ga bodo kot Boţje izvoljeno ljudstvo prav tako morali prestajati. 

Boţji Načrt je bil ustvarjen in vsi angeli ter svetniki v Nebesih se zdaj pripravljajo, da 
Mi pomagajo v Mojem Poslanstvu , da zdruţim vse in da tiste, ki Me ljubijo, 
obvarujem pred veliko prevaro, ki je bila zasnovana, da bi preslepila svet. Človeški 
rod še nikoli poprej ni tako zelo usklajeval hudobije zoper Boga kot danes. Umrljivi 
človek še nikdar ni bil sposoben prizadejati toliko trpljenja s prevzemom 
oblasti, namenjenim nadzoru, kot v tem trenutku zgodovine. Pred vašimi očmi se 
odvija veliko preganjanje Boţjih otrok, ki ga je Satan zasnoval z navdušeno podporo 
hudobnih, oblastiţeljnih moţ in ţena na izjemno vplivnih poloţajih. Kljub temu pa 
mnogi med vami ne morete videti, ker so vas preslepili. 

Vaš Jezus 

 



Toliki so Me pozabili in Me imajo v številnih primerih za 
samoumevnega 

Torek, 24. september 2013, ob 18:00 

Moja predraga hči, kako osamljenega Se počutim, ko toliki, vključno s tistimi, ki so 
zvesti Moji Sveti Besedi, preţivijo tako malo svojega časa v Moji Druţbi. Kako 
hrepenim po njihovi pozornosti, pa četudi samo za en sam trenutek v dnevu. Toliki so 
Me pozabili in Me imajo v številnih primerih za samoumevnega. Mar ne veste, da 
bom na vas izlil Svoje Milosti, ţe če boste le kratek čas govorili z Menoj? Tisti, ki Me 
tolaţijo, tako da se pogovarjajo z Menoj – na kakršen koli način, ki je zanje 
najenostavnejši – doseţejo notranji mir, ki ga ni mogoče najti drugje v svetu. 

V vašem hlastanju za uţitki, udobjem in nasladami so vaši izbruhi zadovoljstva 
kratkotrajni. Nič vas ne bo izpolnilo, vključno z največjimi posvetnimi zakladi. 
Zaradi Mene – Mojega Velikega Usmiljenja – vam je bil podeljen največji zaklad – 
Dar ţivljenja, izpolnjenega z veliko slavo, s čudovitim okoljem, s popolnim prelepim 
telesom ter s sposobnostjo občutenja nenehne ljubezni, ki vas bo prevzela, a vam bo 
prinašala neznansko srečo. To je Večno Ţivljenje in čas, da vas Jaz privedem v 
Svoje Novo Kraljestvo na Zemlji, je blizu. 

Kadar govorite z Menoj ter Me prosite, da vas pripravim na ta veliki dan, boste 
pripravljeni, toda spremembe, ki se zahtevajo od vas za Veliki Gospodov Dan, 
zahtevajo čas. 

Kakor nevesta in ţenin morate imeti vse pripravljeno pred Dnevom Velikega 
Blagoslova. Svojo druţino, svoje prijatelje, svoje sorodnike morate pripraviti precej 
vnaprej. Tedaj, na Dan, ko bom Jaz prišel, da bom videl ta Veličastni Prehod, morate 
biti pripravljeni v telesu in duši, tako da postanete vredni vstopa v Novi Raj. 

Za vsak dan, ki ga preţivite zaposleni s potrebami drugih, morate prihraniti vsaj deset 
minut tistega dne, da se pokesate svojih grehov. To je zelo pomembno, zakaj Jaz 
vas ljubim ter vas sprejemam. Da bi se z Menoj pravilno sporazumevali, morate 
Predme vselej priti najprej kot poniţni sluţabnik. Kadar pokleknete pred Menoj ali 
pa se z Menoj preprosto poveţete v svojem srcu, vedno pričnite tako, da 
rečete: 

»Jezus, odpusti mi, kajti grešil sem.« 

Potem boste občutili Mojo Navzočnost in Jaz bom ţivel v vaši duši. Pogosteje, 
kot se obračate Name, bolj se boste zbliţali z Menoj. Kmalu bom kot prijatelj, brez 
katerega ne morete ţiveti. Nato se boste obračali k Meni za vsako malenkost, in Jaz 
bom tam. Vedno bom zagotovil, da boste tisti med vami, ki preţivljate čas v Moji 
Druţbi, deleţni velikih naklonjenosti, Moji blagoslovi pa bodo ustvarili spokojnost 
duha ter mir v duši. Zapomnite si, da se Jaz v trenutku odzovem tistim, ki Me iščejo. 

Vaš Jezus 

 



Gorje tistim Kristjanom, ki so Me zapustili v prid novodobnega 
poganstva 

Torek, 24. september 2013, ob 22:44 

Moja draga ljubljena hči, vsaka ţiveča duša ima močan nagon, da išče Boga v 
svojem ţivljenju. Tistim, ki najdejo Boţjo Ljubezen v njeni najčistejši obliki, se 
ta Dar daje zaradi njihove poniţnosti ter sprejemanja dejstva, da vsa Slava 
pripada Bogu. 

Po drugi strani pa se pogani v svojem iskanju duhovnega miru obračajo na 
Stvarstvo Resničnega Boga namesto na svojega Stvarnika. Namesto, da bi padli 
na obraz pred Bogom, Mojim Očetom, Vsemogočnim, Stvarnikom vseh stvari, se 
mečejo pred laţne idole, vključno s čudesi, ki jih je On ustvaril za svet – z Zemljo, s 
soncem, z luno in zvezdami. Malikujejo ta velika čudesa in nato verjamejo, da jim to 
početje daje silne moči. Kar iščejo oni, je oblika duhovnega razsvetljenja,  za katero 
upajo, da jim bo prineslo uţitek in mir. Mnogi nato preko meditacije in joge 
odprejo svoj um in dušo, s čimer hudemu duhu dovolijo, da jih pokvari. Zmotno 
so prepričani, da jim lahko neka druga sila, drugačna od tiste, ki prihaja od Boga 
Najvišjega, prinese mir, po katerem hrepenijo. 

Vedite zdaj, da obstaja samo en Bog. Vsaka druga oblika oboţevanja je toliko 
kot poganstvo. Ni pomembno, kaj govorijo, ali kako opravičujejo svoja dejanja, 
Satana privabljajo, da vdre v njihove duše, in ko enkrat dobi vstop, on in demoni, ki 
jih pošilja, teh duš ne bodo pustili pri miru. Mučili bodo te duše, jih napajali z laţmi ter 
jih pripravili do tega, da bodo prepričane, da posedujejo dar. Nekateri verjamejo, da 
lahko zdravijo druge s pomočjo praks, kakršna je reiki, toda namesto tega 
okuţujejo druge, vključno z nedolţnimi. Ko pogani prepevajo, da bi pritegnili 
duhovne darove, pravijo, da jim to prinaša mir. Čeprav mnogi temu verjamejo, 
pa vedite, da bodo v kratkem – čim bo hudi duh vstopil v njihov um – postali 
vznemirjeni in ne bodo našli nobenega oddiha. Nenehno iščejo vsakršno čutno 
ugodje, a vse, kar bodo v zameno dobili, je temačnost duše. 

Poganstvo prinaša strašno vznemirjenost, v tistih deţelah, kjer pogani vpijejo k 
laţnim bogovom, pa si nakopavajo Srd Mojega Očeta. Številne takšne duše ne 
razumejo, kaj delajo, toda prepoznajte jih po tem, kako bodo krasili svoja telesa, saj 
imajo sebe za svete posode v očeh laţnih idolov, o katerih trdijo, da jih častijo. 
Manjkale bodo ljubezen, poniţnost ali osebna ţrtev za dobro drugih, saj častijo le 
čute. Ne razumejo, da so njihove duše Dar od Boga, in tako jih zapravljajo v 
zasledovanju popolnosti, ki nikoli ne more biti njihova. 

Med Opozorilom bom Jaz v teh dušah predramil Resnico o tem, Komu pripadajo. 
Molite, da bodo sprejeli Mojo Roko Usmiljenja. Gorje tistim Kristjanom, ki so Me 
zapustili v prid novodobskega poganstva. To so tisti, ki nočejo Mojega Usmiljenja in 
bi se raje ukvarjali z neumnostmi, saj to hrani njihov jaz, ko so prepričani, da imajo 
moč nadzorovati zadeve duhovnosti. Medtem ko na ta način iščejo osebno 
popolnost, se popolnoma odtrgajo od Boga. S takšnim ravnanjem odprejo vrata 
hudobcu, ta jih bo zapeljal ter hipnotiziral preko mikavnosti praznovernih obljub, kar 
privede do nerodovitnosti njihovih duš, kjer Boţja Ljubezen ne more uspevati. 



Vaš Jezus 

 

Mati Odrešenja: Le redki bodo dovolj pogumni, da bodo odkrito 
oznanjali Boţjo Besedo med Kriţanjem Cerkve mojega Sina na 
Zemlji 

Sreda, 25. september 2013, ob 12:15 

Moj otrok, Kriţanje Cerkve mojega Sina na Zemlji se je dodobra ter v resnici začelo 
in vsi znaki so pričeli postajati vidni. Tako kot je tedaj, ko so mojega Sina pribili na 
Kriţ, ostal z Njim do konca samo eden izmed Njegovih učencev, si bodo le redki 
izmed Njegovih učencev na Zemlji upali biti opaţeni, kako branijo Njegovo 
Mistično Telo na Zemlji, ko bo izropano, preganjano in nato uničeno. 

Zelo malo tistih, ki so prisegli zvestobo mojemu Sinu, je gledalo Njegovo bičanje ali 
hodilo ob Njem med vzponom na Goro Kalvarije. Imela sem samo štiri zveste učence 
– svojo sestrično Marijo; Marto; Marijo Magdaleno in Janeza – da so me drţali 
pokonci ter mi pomagali v moji agoniji, ko sem morala biti priča strahotnemu mučenju 
svojega Sina. Mnogi bodo sledili navodilom mojega Sina po teh svetih Sporočilih za 
svet, toda le redki bodo dovolj pogumni, da bodo odkrito oznanjali Boţjo Besedo med 
Kriţanjem Cerkve mojega Sina na Zemlji. 

Moja ţalost ob tem času je silna, kajti vse, kar sem napovedala med prikazovanji v 
La Salettu in Fatimi, se zdaj uresničuje pred vsemi vami, toda številni ste slepi. Tisti, 
ki ste v mojih najsvetejših svetiščih pred menoj posvetili ure in ure, morate priti ter 
prositi mene, vašo Mater, da odprem vaše oči. Morate me prositi, da posvetim vaša 
srca in duše mojemu Sinu, drugače Ga boste tudi vi zatajili. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

Bog Oče: Če moram uničiti mesta, da zaustavim širjenje zla, potem 
bom to storil 

Četrtek, 26. september 2013, ob 17:55 

Moja najdraţja hči, Moja Roka Pravice se je spustila nad svet in Jaz bom tiste, ki 
škodujejo Mojim otrokom, kaznoval v telesu in duhu. Morate se bati Mojega Srda, pa 
tudi sprejeti Moje Usmiljenje. 

Posredoval bom v vaših drţavah, da bom preprečil zaostrovanje vojn, in če 
moram uničiti mesta, da zaustavim širjenje zla, potem bom to storil. Ker se 
človekova hudobija širi kakor virus, bom Jaz tiste duše presekal na dvoje ter jih 

http://www.thewarningsecondcoming.com/god-the-father-if-i-have-to-destroy-cities-to-stop-evil-from-spreading-then-i-will-do-this/
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potolkel. Kako se mi studijo zlobni grehi splava, vojne, umora in prevare tistih, 
ki pomagajo širiti greh. Zdaj bodo za to plačali ceno. 

Tisti na političnih poloţajih, ki nadzorujejo dostopnost splava, bodo kaznovani 
prvi. Čakajte zdaj, saj boste videli, kako bodo trpeli zaradi grozodejstev, ki jih 
dopuščajo pred Menoj.  

Tiste skupine, ki snujejo propad svetovnega prebivalstva s pomočjo splava, bodo v 
mukah umirale po Moji Roki. Na njih bo končno zadoščeno Pravici, kajti Jaz jim ne 
bom več dopustil, da Mojim otrokom zadajajo takšno hudobijo. Njihove prevzetne 
trditve, da delujejo v interesu človeka, bodo utišane, zakaj ločili so se od Mene in zdaj 
bodo imeli le malo časa, da rešijo svoje duše. 

Tisti, ki jim je zaupana odgovornost poučevanja Mojih otrok o Resnici 
Evangelija, bodo morali paziti na tole Obljubo. Povzdignil vas bom, kadar 
govorite Resnico, toda vrgel vas bom v brezno, če in ko oskrunite Sveto 
Evharistijo. In čeprav vas bodo laţnivci prepričevali o nujnosti spreminjanja Resnice 
ter vas preganjali, pa to ne bo nič v primerjavi s temo, ki jo bom Jaz poslal nad vso 
Zemljo. In nato bo jok in škripanje z zobmi, a nihče vas ne bo slišal. Nič več ne boste 
videli, niti ne boste ničesar slišali, toda občutili boste bolečino onih duš, ki ste jih 
uničili zaradi apostazije, to ste pomagali podţigati, dokler ni zajela duš tistih svetih 
sluţabnikov, ki jim ukazujete. 

Bojte se Mojega Srda, zakaj na vas se bo spustil nenadoma, in takrat bo ţe 
prepozno za vas. Nikoli ne boste videli Mojega Obličja. Voditeljem vseh tistih, ki 
nadzorujejo Moje Cerkve na Zemlji, dajem to poslednje svarilo. 

Opustitev branjenja Boţje Besede ali ohranitve Svete Evharistije bo imela za 
posledico smrt in obup. Ne bom vam dal časa, da bi uničili duše, ki so jih 
zaznamovali Moji sovraţniki. 

Vaš Oče 

Bog Najvišji 

 

Moja Resnična Cerkev bo izgnana iz Rima in bo morala prestati 
vrsto let opustošenja 

Sobota, 28. september 2013, ob 15:23 

Moja draga ljubljena hči, vedno opominjaj tiste, ki verujejo Vame, a se ne 
zavedajo, da se bliţa Moj Drugi Prihod, da morajo biti vedno pozorni na 
znamenja, ki so bila prerokovana v Knjigi Mojega Očeta za čas pred Velikim 
Dnem. 

Velika apostazija je prvi znak. To je takrat, ko vera v Resnico – Boţjo Besedo – 
izgine in ko se greh poveličuje na vseh koncih sveta.  



Znamenje za čas, da je Moj Drugi Prihod zelo blizu, nastopi tedaj, ko velika 
apostazija od znotraj zajame Mojo Cerkev na Zemlji. Kadar vidite, kako se tisti, ki 
trdijo, da sem jih Jaz imenoval, da bi vodili Mojo Cerkev na Zemlji, vključujejo v 
sekularni svet, da bi dosegli priljubljenost, boste vedeli, da so se pričele 
spremembe. Ko boste videli, kako se razpravlja o Veliki Ţrtvi – Mojem Kriţanju – in 
se Moji Evharistiji pripisuje nove pomene, boste vedeli, da bo Moja Cerkev pregnana 
v puščavo. 

Z Mojo Cerkvijo Jaz mislim na tiste, ki ne zaidejo od Resnice in ki še naprej 
sprejemajo Boţjo Besedo tako kot poprej. Moja Resnična Cerkev bo izgnana iz 
Rima in bo morala prestati vrsto let opustošenja. Teptali jo bodo pogani in trpela 
bo, toda po Moji Milosti bo ostala neomadeţevana, tiste pogumne duše pa, ki se 
bodo uprle temu, da bi Me zavrnile, bodo od Mene prejele izjemne Darove.  

Ko boste v lupini Moje Cerkve priča nagnusnim, tako imenovanim »čudeţem«, 
ozdravljenjem in gestam laţne poniţnosti ter ljubezni do človeštva, bodo vidni Moji 
resnično čudeţni posegi. Jaz bom po Svojih Kriţarskih Molitvenih Skupinah pokazal 
Navzočnost Svetega Duha tistim, ki se jim posmehujejo ter jih zasramujejo. Mojim 
Molitvenim Skupinam in tistim, ki molijo Molitve, bodo naklonjeni številni čudeţi kot 
dar, ki bo Mojim ljubljenim učencem pomagal vzdrţati versko preganjanje. 

Preganjanje, o katerem Jaz govorim, je v glavnem duhovno. Moji resnični učenci, in s 
tem mislim vse Kristjane, vseh veroizpovedi, vsepovsod, bodo opazovali z veliko 
ţalostjo, ko bodo morali biti priča veliki prevari, ki se bo zgrnila nad Katoliško Cerkev. 
Katoliška Cerkev bo sprejela sekularni svet in razglasila, da ni več smrtnega 
greha. Greha se ne bo priznavalo, da pa bi zavedli nedolţne, jim bo rečeno, da ni 
teţko vstopiti v Moje Kraljestvo. Spovedi v sedanji obliki se bodo prenehale. 
Ljudem bodo pravili, naj po svoje prosijo za odrešenje, in tako se mnogim nato ne bo 
zdelo vredno, da bi prosili za Moje Odpuščanje. Tega ne bodo storili, ker nič več ne 
bodo priznavali, da je greh namerno povzročen, ter da bo zaradi tega Bog vse 
odpustil. To je zmota, ki je bila napovedna in ki bo milijone vodila v peklenski ogenj, 
tja pa jih bosta pripeljala laţni prerok ter antikrist. 

Kmalu bodo vsa poganska slavja in praznovanja vključena v Katoliške Cerkve 
vsepovsod. Pogani in tisti, ki sovraţijo Boga, bodo povabljeni na oltarje pred 
tabernaklji. To praznovanje bo razglašeno za novo obliko Obhajila – kjer se vsi Boţji 
otroci zbirajo skupaj, da bi spoštovali prepričanja in človekove pravice drug drugega. 
Od vas, Moji verni, se bo zahtevalo, da izkaţete spoštovanje do tistih, ki hočejo 
uničiti Mojo Navzočnost v Sveti Evharistiji. Obtoţili vas bodo, da ste protiKrščanski, 
če se ne boste oklenili poganstva. To je način, na katerega boste vsi preslepljeni. To 
je način, na katerega bom Jaz, Jezus Kristus, onečaščen. Enako bodo počenjali v 
šolah, da bi pregnali Krščanstvo. Tako bodo ravnali v političnih krogih, ko bo 
izbrisano vse, kar ima opraviti z Menoj. Na nobeno drugo religijo se ne bodo spravili s 
takšnim sovraštvom. Krščanstvo bo uničeno, ker je Resnica. 

Česar se ne zavedate, je to, da bodo s tem, ko boste postali voljni soudeleţenci v tej 
hudobni oskrunitvi, vaše duše zamračene, in sčasoma se boste odpovedali svojemu 
lastnemu zveličanju. 



Izdajte Me in vam bom odpustil. Zatajite Me in vam bom odpustil. Toda, kadar Me 
onečastite ter priseţete zvestobo zveri, postanete povsem ločeni od Mene in 
nemogoče vam bo sprejeti Moje Usmiljenje. 

Vaš Jezus 

 

Cerkveno prostozidarstvo je zdaj doseglo največjo moč znotraj 
Moje Najsvetejše Cerkve na Zemlji 

Ponedeljek, 30. september 2013, ob 15:45 

Moja draga ljubljena hči, vse Svoje svete sluţabnike moram prositi, naj bodo 
pozorni na pozive, da se udeleţijo duhovnih vaj, ki bodo uvedene, da bi jih 
prepričale v pristanek na novo prisego zvestobe, ki bo izničila – če se bodo 
strinjali, da jo izrečejo – njihove najsvetejše zaobljube, ki so jih naredili Meni, 
Jezusu Kristusu. 

Cerkveno prostozidarstvo je zdaj doseglo največjo moč znotraj Moje Najsvetejše 
Cerkve na Zemlji in kmalu bo narekovalo svojo novo liturgijo, ki bo v nasprotju z 
Mojo Najsvetejšo Voljo. Zasnovana od sovraţnikov Boga in pod krinko nove 
prilagoditve po meri političnih sil, ki hočejo prepovedati Krščanstvo, bo 
predstavljena tako hitro, da bodo mnogi znotraj Moje Cerkve osupnili. 
Zaskrbljeni bodo, ko bodo videli takšno gnusobo, toda glasovi Mojih zvestih 
sluţabnikov se v javnosti ne bodo slišali, zakaj oni, prostozidarji, na vse načine 
nadzorujejo, kako se bo ta nova liturgija dojemala. Vsak ugovor, ki se bo pojavil v 
škofijah po vsem svetu, bodo prezrli in zavrgli. Izgovor za to bo, da mora Cerkev 
pridobiti nove mlade duše, ki so odpadle od nje. Dejali bodo, da se bo zaradi 
privlačnosti za sekularni svet s pomočjo nove liturgije spreobrnilo več ljudi. 

Oh, kako zavajajoča bo ta gnusoba in koliki bodo podlegli laţem, ki bodo tolike 
oddaljile od Resnice! Knjiga Resnice je bila napovedana po preroku Danielu, 
tako da Boţji otroci nikdar ne bi pozabili Resnice, ko se bodo utapljali v laţeh, 
ki bodo pogoltnile Mojo Cerkev na Zemlji. 

Sprejmite Resnico, ki jo je predloţila Moja Cerkev na Zemlji. Ne pristanite na nova 
pravila, glede katerih vas bodo silili, da jih sprejmete v Mojem Svetem Imenu, in 
ki bodo pomenila bogoskrunstvo. 

Vaš Jezus 
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