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DEVICA MARIJA: V SVETU BO ZAVLADAL ZAČASNI MIR, ČE SE BODO 

SPREOBRNILE DUŠE V TEMI 

Nedelja, 1. januar 2012 ob 15.00 

Moj otrok, čas je blizu. Moji otroci morajo biti potrpeţljivi. Vse se bo zgodilo v 

skladu s Sveto Voljo mojega Očeta. 

Otroci, zavedati se morate, da sile zla v vašem svetu ogroţajo vašo vero v Boga Očeta. 

Te sile zla ne bodo zmagale, kajti nimajo moči nad mojim nebeškim Očetom. Kljub 

temu bodo trpinčile svoje brate in sestre preko umorov, vojn in nadzora. 

Molite, da bodo te duše v temi kmalu sprejele Luč mojega Sina. Če bodo sprejele 

Njegovo Luč in se spreobrnile v času Opozorila, potem bo začasni mir na Zemlji. 

Moj Sin, Jezus Kristus, na Katerega se morajo vse duše obračati za odrešenje, komaj 

čaka, da prinese človeštvu Njegovo veliko Usmiljenje. 

Močno molite, moji otroci, za odrešenje teh duš v temi, ki morda ne bodo preţivele 

Opozorila. 

Te uboge duše bodo prestrašene, ne samo zato, ker bodo videle svoje grehe, temveč 

tudi zaradi teme, v kateri se nahajajo. Tema je zameglila njihove duše tako zelo, da 

bodo zaradi Usmiljenja mojega Sina postale šibke in nemočne. 

Mnogi bodo prešibki, da bi sprejeli Usmiljenje, ki jim ga bo ponudil moj Sin. 

Rotim vas, molite za te duše. Moj Sin je odločen, da reši najprej te duše. On potrebuje 

še več molitev, otroci. Rotiti morate Usmiljenja za te duše v temi. 

Moj otrok, prosi moje otroke naj molijo to Kriţarsko Molitev k meni, Materi 

Odrešenja: 

O Brezmadeţno Srce Marijino, Mati Odrešenja in Srednica vseh milosti, ki boš 

sodelovala v odrešenju človeštva iz hudobije Satana, prosi za nas! Mati 

Odrešenja, moli, da bodo lahko rešene vse duše in da bodo sprejele Ljubezen in 

Usmiljenje Tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki ponovno prihaja, 

da reši človeštvo in da nam podeli moţnost večnega odrešenja. Amen. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

 

 



OBSTAJA SAMO ENA RESNICA. ENA LUČ. KARKOLI DRUGEGA JE LAŢ. 

Nedelja, 1. januar 2012 ob 17.30 

Moja draga ljubljena hčerka, vedi da te bom vedno vodil, ne glede na to kako teţko je 

to Poslanstvo. 

Moj Glas ti daje moč v vsakem trenutku. Moj Duh se dotika tvojega srca, zaradi tega 

pa si nemočna proti Njemu. Moja Ljubezen je tako močna, da Mi ne moreš obrniti 

hrbta ali Me zanikati. Kljub temu se od časa do časa opotekaš. 

Ko poizkušaš analizirati Mojo Besedo, boš spoznala, da tega ne zmoreš storiti. Nobena 

količina analiz ne more spremeniti Resnice tega, kar Jaz govorim. 

Nihče, niti ti, Moja hčerka, nima oblast, da bi sprevračal pomen Moje Svete Besede, 

tako da bi postala bolj sprejemljiva v tvojih očeh. 

To se nanaša na Mojo Besedo vsebovano v Svetem Pismu in Mojo Besedo vsebovano 

v teh Sporočilih. 

Moja hčerka, še bolj mi zaupaj. Prosi Moje otroke in vse Moje ljubljene verne naj 

popolnoma zaupajo Vame. 

Človeštva ne bom nikoli pustil na cedilu. Nikoli ne bom obrnil Svojega Hrbta 

prošnjam Mojih cenjenih otrok. Vedno se bom odzval ubogim dušam, ki Me rotijo za 

Usmiljenje. 

Kar pa ne bom nikoli storil, Moja hčerka, pa je, da bi govoril Svojim otrokom to kar 

hočejo slišati. 

Resnica mora biti dana. Moja Sveta Beseda ne sme biti nikoli spremenjena. V Resnico 

se ne sme posegati. 

Moja Sveta Beseda se ne sme nikoli spreminjati, prilagajati ali sprevračati, tako da bi 

postala laţ. 

Vedi, da je čas za Mojo Pravičnost blizu. Spoznaj, da je Moje Usmiljenje veliko, toda 

hudobija, ki jo vidim v vašem svetu, se mi gnusi. 

Ta hudobija se upravičuje celo s strani tistih, ki razglašajo Mojo Besedo in ki trdijo, da 

Me poznajo. 

Oni so sprevračali moje Nauke ţe stoletja, da bi tako potešili svojo lakomnost, 

poţelenje, ponos in pohlep. 

Kako zelo je Moje Srce zlomljeno, ko vidim dejanja nemoralnosti in kako so Moji 

otroci zavedeni, ker so prepričani, da so ta dejanja sprejemljiva v Mojih Očeh. 



Zbudite se. Sprejmite Resnico. Moje veliko Usmiljenje bo na voljo prav vsaki duši v 

času Opozorila. 

Bodite pazljivi. Tisti Kristjani, ki verjamejo, da bo sprevrţena resnica Mojih Naukov 

sprejemljiva v Mojih Očeh, bodo presenečeni v času Opozorila. Ko jim bom pokazal 

kako zelo Me njihove grehi ţalijo, se bodo upirali Resnici. 

Te ljudi pozivam naj sprejmejo to, da sem Resnica in Luč. Obstaja samo ena Resnica, 

ena Luč. Karkoli drugega je laţ. 

Otroci, iskreno si izprašajte vest, preden se bo zgodilo Opozorilo. Naučite se 

prepoznati Resnico, preden boste prišli pred Mene. Kajti samo takrat se bo vaše 

trpljenje zmanjšalo. 

Vaš Učitelj in Odrešenik 

Zveličar vsega človeštva, Jezus Kristus 

 

DEVICA MARIJA: ČAS ZA ZMAGO MOJEGA BREZMADEŢNEGA SRCA 

NI DALEČ STRAN 

Ponedeljek, 2. januar 2012 ob 12.00 

Moj otrok, čas za Zmago mojega Brezmadeţnega Srca ni daleč stran. 

Satan postaja še bolj krvoločen v prizadevanju za duše, medtem ko se njegov vpliv 

zmanjšuje. 

Celo za močne duše bo to obdobje teţko, ker bo njihova vera preizkušena do skrajnih 

meja. 

Moj otrok, ko bo vera mojih otrok preizkušena na tako krut način, se ne smejo 

obotavljati, ampak ostati budni. Vedno morajo imeti čisto srce. 

Ostati morajo tiho, ko bodo čutili zavist v svojih dušah. Zavist in ljubosumje vodi do 

sovraštva. Zavist med izbranimi dušami se povečuje, celo med tistimi, ki ljubijo 

mojega Sina. 

Otroci, nikoli ne smete podleči tej skušnjavi, ki jo v vaša srca polaga Satan. 

V svetu se bo zdaj povečalo ljubosumje med vidci in svetimi glasniki. To je bilo 

napovedano, kajti le-ti so del mnogih svetnikov poslednjih časov. 

Njihovo breme je teţko. Zaradi naloge, ki jim je bila dana bodo zelo trpeli. 

Moj otrok, vse tiste, ki častijo mene, njihovo Blagoslovljeno Mater kličem, naj molijo 

k meni za zaščito vidcev in prerokov poslednjega časa. 



Oni potrebujejo vaše molitve. Če imate dvome glede teh duš, ki so bile izbrane, da 

posredujejo svetu Resnico, kljub temu molite zanje. 

Vsi vi ste Boţje Stvarstvo. Drug drugemu morate izkazovati ljubezen. Razglašajte 

Sveto Besedo mojega Sina, toda nikoli na način, da bi ţalili kogarkoli izmed Boţjih 

otrok. 

Ţalitve ne prihajajo iz ljubezni. Ţalitve prihajajo od Satana, čigar sovraštvo ne pozna 

meja. 

Če ljubite mojega Sina in vidite napake v drugih dušah, morate zapečatiti svoje 

ustnice. 

Nikoli ne obrekujte drugega v Imenu mojega Sina. 

Moje Srce je prebodeno z mečem, ko gledam, kako tiste duše, ki so posvečene meni, 

Sveti Materi Boţji, zasmehujejo vidce, ki so izbrani, da pomagajo pri reševanju duš. 

Molite, molite, molite za vidce v današnjem svetu, ki jih je izbral Bog Oče. 

Bodite prepričani, da tisti, ki trpijo največje ţalitve, so tisti, ki govorijo v Imenu 

mojega Sina. 

Izbrane duše so ponavadi tisti, katerih sporočilom ostro nasprotujejo, se jim 

posmehujejo in jih trgajo na koščke. 

One so primarna tarča za Satana, ki bo preko drugih, vernike poskušal prepričati, naj 

te vidce zavrnejo. 

Zapomnite si, da ti glasniki predstavljajo mojega Sina in Njegovo Sveto Besedo. 

Če boste zavračali pristnega vidca, boste zavračali Besedo mojega preljubega Sina. 

Vedno molite za razločevanje. Nikoli ne smete javno zasmehovati Boţja Sporočila, ki 

so dana človeštvu za rešitev duš pred peklenskim ognjem. 

Če boste zaustavljali delo teh vidcev, boste zaustavljali odrešenje duš. 

Vaša ljubljena Mati 

Kraljica Nebes 

Mati Odrešenja 

 

 

 

 



BOG OČE: DVE MILIJARDE DUŠ SE BO SPREOBRNILO KOT POSLEDICA 

TEH SPOROČIL 

Torek, 3. januar 2012 ob 15.30 

Moja hčerka, Dar današnjega videnja, v katerem sem ti Jaz razodel Obličje Svojega 

Sina in Mene, tvojega ljubljenega nebeškega Očeta, je redek. 

Blagoslovljena si, ker ti je bil dan ta izredni Dar iz Nebes. To je bilo potrebno, da si 

postala močnejša. Tvoje trpljenje se bo zdaj zmanjšalo. Postala boš zelo močnejša kot 

prej. 

Nikoli se ne boj tega Dela, kajti sedaj ţe veš, da je vsa moč na Zemlji v Mojih 

nebeških Rokah. Nihče ni močnejši od Očeta. Celo Satan ne more posegati v Moj 

nebeški načrt za človeštvo ali ga spreminjati. 

Nebesa se radujejo zaradi spreobrnjenj, ki so se zgodila zaradi teh Mojih Sporočilih 

svetu. Preko dve milijarde duš se bo zdaj spreobrnilo kot neposredna posledica teh 

Boţanskih Sporočil. 

Noben človek ne bo zaustavil tega Dela. Lahko poizkušajo, toda ne bo jim uspelo. 

Moja zaščita prekriva vse duše, ki razglašajo Resnico Večnega Odrešenja. 

Nikoli ne obupajte, otroci, ne glede na to, kako teţko bo vaše trpljenje. Nikoli ne 

pozabite, da vas trpljenje privede bliţje k Mojemu nebeškemu Kraljestvu. 

Vi, Moji otroci, se boste kmalu vzradostili, ko boste začutili milosti, ki jih bom izlil na 

vas preko Mojega Sina. 

Bodite budni. Še naprej molite za vse duše in nikoli ne podvomite, niti za minuto, da 

sem Jaz, vaš Večni Oče, ki vam po teh Sporočilih prinašam mir na duši, duhu in 

telesu. 

Ravnajte s temi Sporočili kot nekaj Svetega. Ta Sporočila so in bodo vedno ostala v 

skladu z Mojo Besedo, ki je bila dana človeštvu ţe od začetka časov. V vaših dušah 

bodo vnela plamen na način, ki ga boste teţko ignorirali. 

Dovolite Mojemu Duhu, da se vas dotakne. Sprostite se. Samo takrat se lahko 

dotaknem vaših duš, tako da bo iskrica prepoznavnosti vnela vaša srca. 

Kličem vas, da pritečete k Meni, tako da vas objamem tako kot to lahko stori samo 

Oče. 

Dovolite Mi, da vam podelim Svojo zaščito in Svoje milosti, ki vas bodo naredile 

dovolj močne, da se boste borili v Moji vojski proti zlu v svetu. 



Moja vojska bo prinesla mir, katerega si ţelite in ljubezen, ki jo potrebujete, da boste 

potešili svojo ţejo. 

Pojdite v Miru, otroci, v vednosti, da je Resnica vsebovana v teh Sporočilih, ki sem jih 

odobril za ves svet. 

Če ste čistega in poniţnega srca boste prepoznali Mojo Ljubezen. Postanite majhni kot 

otroci v Mojih Očeh. Samo takrat vas bom dvignil, da boste kot angeli v Moji 

Hierarhiji, ko bo prišel čas za to. 

Pojdite v miru. Spočijte svojo utrujeno glavo na Mojih Ramenih in prinesel vam bom 

tolaţbo in olajšanje, ki si ju ţelite. 

Ljubim vas, otroci, prav vsakega od vas. 

Radujem se, kajti ko bo prišel dan, da se naša sveta druţina zdruţi, bodo vsa Nebesa 

prepevala slavo in hvalo za vso večnost. 

Bog Oče 

 

(Opomba: glede dveh milijard duš – Marija Boţjega Usmiljenja ţeli, da veste, da ji je 

bilo v prejšnjem privatnem Sporočilu prejetem od Boga Očeta rečeno: »Dve milijarde 

duš, ki bi sicer bile pogubljene, bodo rešene zaradi teh Sporočil.« Mnogi ljudje so 

zgornje Sporočilo interpretirali, da bo samo dve milijarde ljudi v svetu rešenih, kar ni 

res. Še veliko več ljudi bo rešenih. Poleg drugih ljudi, bo še dodatno rešenih še dve 

milijardi ljudi.) 

 

RAZODEL SE BOM ZELO KMALU 

Sreda, 4. januar 2012 ob 18.15 

Moja hčerka, zelo kmalu se bom dal spoznati. 

Priprave so končane, toda potrebujem še več molitev za tiste, ki bodo umrli strašne 

smrti zaradi smrtnih grehov v času Opozorila. 

Svoje verne pozivam naj molijo, molijo, molijo za njihove uboge duše. 

Ljubim vas, Moji ljubljeni verni. Kako zelo se veselim, ko vidim ljubezen in čistost 

src med vami. Vi mi prinašate zelo veliko tolaţbo in lajšate Moje trpljenje. Vaša 

predanost je kot balzam za Moje zagnojene Rane. 

Ko me v svetu zavrača toliko ljudi, je zvestoba vas, Moji ljubljeni verni, tista, ki Mi 

prinaša veliko radost. 



Moje trpljenje povzroča stopnja brezboštva v svetu – v tem svetu, v katerem vlada 

častihlepje, samohvala in se častijo laţni maliki. 

Moje Ime se ne zdi pomembno. Moj Glas dušijo glasovi ljudi, ki so obsedeni sami s 

seboj. 

Kako glasno kričijo ti ljudje in se hvalijo o njihovih materialnih doseţkih. Toda preko 

šepeta Mojih ljubljenih vernih lahko Jaz govorim, tako da se sliši Moj Glas. 

Vi, Moji ljubljeni verni, ste zdaj zedinjeni z Menoj na način, ki vas bo presenetil. 

Pojdi, Moja hčerka in povej Mojim ljubljenim vernim, da jih ljubim in da jih bodo 

Moje milosti naredile dovolj močne za razglašanje Moje Svete Besede svetu, ki mora 

slišati Resnico, da bi duše lahko bile rešene. 

Vaš ljubljeni Jezus 

POSKUSI JEDRSKE VOJNE NA VZHODU 

Sreda, 4. januar 2012 ob 19.20 

(Opomba: delček prejetega Sporočila, večina le-tega je bilo osebno Sporočilo za 

Marijo Božjega Usmiljenja.) 

Moja draga, ljubljena hčerka, prisluhni mi zdaj, ko sporočam svetu, da bodo narodi na 

vzhodu poskušali uničiti drug drugega.  

Zdaj je potrebno veliko molitve, ki bo zagotovila, da bo preprečena ta Jedrska Vojna 

in druga grozodejstva. Nikoli ne pozabite, da je molitev močna in lahko omili številne 

zlobne dogodke. 

Moram vas opomniti o Moji ţelji, da molite za rešitev duš. 

Moja hčerka, še več duš potrebujem, še posebno tiste, katerih usoda je, da bodo umrle 

v času Opozorila. 

Do zdaj si spoznala, da je to Moja največja ţelja in da bodo zaradi molitev Mojih 

vernih te duše odrešene. 

Zdaj pozivam vse Molitvene skupine povsod po svetu, da močno molijo za te duše. 

Bog, Moj Večni Oče, se bo odzval vašim prošnjam in ponudil rešilno bilko tem 

ubogim dušam. 

Utrujena si, Moja hčerka. Pojdi v miru. Spočij se. 

Vaš Jezus 



KO SODITE IN PREKLINJATE DRUGEGA V MOJEM IMENU PLJUVATE 

V MOJ OBRAZ 

Sobota, 7. januar 2012 ob 15.40 

Moja draga ljubljena hčerka, medtem ko se Moji verni še naprej bojujejo med seboj 

glede pristnosti teh Mojih Svetih Sporočil svetu, se vedno več duš oddaljuje od Mene. 

Tisti izmed vas, ki trdite, da Me poznate, bodite prepričani, da mora biti vaša ljubezen 

do Mene dokazana. 

Ni dovolj, ko rečete, da Me ljubite. Najprej morate ljubiti svojega bliţnjega. Na 

kakšen način ljubiti svoje bliţnje? Tako, da z njimi ravnate z ljubeznijo in 

spoštovanjem, ne glede na to kako vas ţalijo. 

Gorje tistim izmed vas, ki druge obrekujete v Mojem Imenu. Vi ste zame 

izgubljeni. Ko brez poniţnosti v vaših srcih druge sodite in preklinjate, pljuvate v Moj 

Obraz. 

Zapomnite si: vi ne predstavljate Mene, ko obrekujete druge in jim v javnosti 

izkazujete sovraštvo. 

Kljub temu mnogi izmed tistih, ki se predstavljajo za Moje svete apostole, padajo v to 

past, ki jim jo je nastavil Satan, zato da bi grešili. 

Pojdite proč od Mene. Molite za odpuščanje.Veliko boljše je, da preţivite več časa v 

molitvi za Odrešenje vaših bratov in sester. 

Oh, kako si ţelim, da bi se tisti verni, ki trdijo, da prihajajo v Mojem Imenu, obnašali 

tako kot sem jih učil. Kako zelo ti verni povzročajo bolečine tistim ubogim dušam, ki 

si nadvse prizadevajo, da bi ostale poniţne v Mojih Očeh. 

Velika je potreba po razločevanju teh Svetih Sporočil, ki prihajajo iz Mojih Boţanskih 

Ustnic. To so zadnja Sporočila te vrste dana v teh Poslednjih časih. 

Nikoli si ne ustvarjajte svojega mnenja, ki temelji na pomanjkljivem razumevanju tega 

Kdo sem Jaz in Mojih Naukov. 

Jaz sem najprej Bog Usmiljenja, preden pridem kot Sodnik. 

Vse vas ljubim, toda v teh časih prestajam isto trpljenje, kot sem ga doţivel v vrtu 

Getsemani. Nikoli ne bom počival, vse dokler vas ne rešim pred Satanom. 

Tisti človek, ki trdi, da Jaz ne trpim, Me ne pozna. Tisti človek, ki misli, da mu je bila 

dana oblast soditi druge v Mojem Imenu, Me v resnici sploh ne ljubi. Namesto tega 

ljubi samega sebe in je poln napuha. 



Tisti človek, ki kaţe s prstom na druge, z namenom, da jih prisili, da bi verovali 

Vame, je tudi napačno razumel Moje Nauke ljubezni, poniţnosti in potrpeţljivosti. 

Mnogi dobronamerni kristjani verjamejo, da je njihova naloga analizirati in ponovno 

ovrednotiti Moje Nauke. Toda njihova analiza temelji na človeškem in logičnem 

razumevanju, kar ima zelo majhen pomen v Mojem Kraljestvu. 

Ko vas kličem, da postanete majhni v Mojih Očeh, si ţelim, da postanete kot otrok, ki 

ne dvomi. Kot otrok, ki popolnoma zaupa v svojega očeta, brez strahu v svojem srcu. 

Dokler ne postanete majhni v Mojih Očeh, niste primerni govoriti v Mojem 

Imenu. 

Samo takrat, ko postanete poniţni, kar pričakujem od vas, Mi boste lahko pomagali 

reševati duše. 

Vaš Učitelj 

Odrešenik človeštva 

Jezus Kristus 

 

BOG OČE: VI, MOJI LJUBLJENI OTROCI, IMATE PRED SEBOJ 

VELIČASTNO PRIHODNOST  

Nedelja, 8. januar 2012 ob 14.04 

Jaz sem Kralj vsega Stvarstva. Jaz sem Alfa in Omega. Vse človeštvo bo častilo Mene. 

Moja predraga hčerka, zelo hitro se pribliţuje ura, ko bo vse človeštvo častilo Mene, 

njihovega Nebeškega Očeta v vsej Moji Slavi. 

Molitve Mojih ljubljenih otrok, Mojih poniţnih sluţabnikov, rešujejo duše in večino 

človeštva pred silami teme, ki prekrivajo svet. 

Glejte, vsem vam, Mojim poniţnim častilcem in tistim, ki verujejo v Mene, Stvarnika 

vsega človeštva porečem: zdruţite se. Zdruţiti se morate kot eno in častiti Mene, 

svojega Očeta. 

Molite zdaj v edinosti za globalno spreobrnjenje. Svetega Duha sem izlil na ves 

svet 10. maja 2011 in od takrat je On spodbudil mnogo dobrih duš k razglašanju Moje 

Besede. 

Sedaj ko Satanova moč slabi, bo on napadel kolikor je mogoče čim večje število duš. 

Najhujši napadi bodo usmerjeni na Moje cerkve in tiste, ki častijo Mene, njihovega 

Nebeškega Očeta. 



Vera Moje Cerkve se bo še naprej zmanjševala, toda vera tistih, ki se priklanjajo pred 

Menoj, bo spodbudila srca dobrih kristjanov povsod po svetu in jih privedla bliţje k 

Meni. 

Med Mojimi otroci narašča veliko zmede. Poslušajte zdaj Moje prošnje vsi tisti, ki vas 

drugi vlečejo stran od molitve k Meni, Bogu Najvišjemu. 

Nikomur ne dovolite, da vas odvede stran od Resnice Moje Svete Besede dane 

človeštvu za rešitev duš. 

Nikomur ne dovolite, da vas odvrne od molitve za uboge, trpeče duše, ki jih je obsedel 

Satan. 

Otroci, zdruţite se kot eno in še zadnjič molite za Usmiljenje. Vaše molitve mi 

pomagajo, da bom lahko rešil večino človeštva. 

Ti, Moja hčerka si prerokinja Poslednjih časov, ki bo najbolj trpela. Zaradi tega 

Poslanstva boš prejela zadnja Sporočila te vrste za svet in boš primarna tarča za Satana 

in njegove sluţabnike. 

Sedaj obstajajo številni preroki, ki so jim bila dana sveta poslanstva, katera sem 

odobril, da pomagajo voditi človeštvo. 

Po tvojem Poslanstvu ne bom pošiljal nikogar več, da bi posredoval Moja Sporočila, 

kajti svet kot ga poznaš bo za vedno spremenjen. 

Ker si prerokinja poslednjih časov bodo tvoj glas zavrnili najprej verniki in agresivno 

nasprotovali tem Boţanskim Sporočilom, kar te bo presenetilo in prestrašilo, Moja 

hčerka. 

Satan bo napadal uboge, svete duše kot sredstvo, da bi Mi povzročal bolečine. On je 

ţe zaslepil srca vernikov za Resnico. Sprevračal bo Resnico v srcih tistih, ki častijo 

Mene, njihovega Nebeškega Očeta in Mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa. 

Kljub temu bodite veseli, kajti večino spreobrnjenj se je ţe zgodilo s pomočjo ostalih 

vidcev in prerokov v svetu. Toliko katastrofalnih dogodkov je ţe bilo preprečenih 

zaradi njihovega dela. Vendar pa bodo številne kazni še naprej doletele človeštvo z 

namenom, da se očistijo narodi. 

Moja hčerka, moč kače bo kmalu uničena. Zato se Moji otroci ne smejo bati 

prihodnosti. Vi, Moji ljubljeni otroci, imate pred seboj veličastno prihodnost. Vse kar 

morate storiti je, da molite za svoje brate in sestre in popolnoma zaupati Vame. 

Čeprav bo Opozorilo, ki se bo kmalu in nepričakovano zgodilo, rešilo duše, bo še 

vedno potrebno veliko molitve. Posebno vas prosim, da molite za mladino v vsakem 

kotičku sveta. 



Ti otroci so ujeti v zlobne Satanove laţi. Ti otroci večino svojega časa namenijo 

laţnemu malikovanju in ţivijo v namišljenem svetu. Oni najbolj potrebujejo vaše 

molitve. Zdruţite se otroci. Postavite svoje razlike na stran. Otresite se svojega 

ponosa. Padite na kolena v ljubezni in poniţnosti in Me prosite za Milosti, ki jih 

potrebujete. Po teh Milostih boste napolnjeni s Svetim Duhom. Samo tako bodo vaše 

molitve slišane in uslišane. 

Vaš ljubljeni Nebeški Oče 

Bog Najvišji 

 

JEZUS KLIČE OTROKE PO VSEM SVETU 

Nedelja, 8. januar 2012 ob 15.30 

Moja draga ljubljena hčerka, danes kličem vse otroke nad sedem letom starosti in prav 

vsakega Svojega otroka na zemlji.Vi, Moji mali otroci ste kot dragulji v Mojih 

Očeh. Vi Mi prinašate tako neţno ljubezen. Uţivam v vaši druţbi. Vedite, da vas zelo 

ljubim. Nekateri izmed vas ste Me ţe spoznali in to je dobro. 

 

Vabim vas, da se bolj pogosto pogovarjate z Menoj kot s prijateljem, s svojimi 

besedami. Nikoli ne mislite, da se morate naučiti ali moliti molitve, ki so vam 

morda teţke. Namesto tega pridite k Meni in delite z Menoj vse svoje misli, strahove, 

novice in probleme. Jaz sem vedno z vami, tudi kadar Me ignorirate. Vedno sem poln 

upanja. 

Uboga mladina, ki ţivi v zmoti, popiva in se drogira mora vedeti tole: čeprav 

čutite v sebi praznino, mi morate podati svojo roko, da jo primem. Rešil vas bom 

pred utopitvijo v morju zmede. 

Mnogi izmed vas se počutite ničvredni in nepomembni. Tako zelo navdušeni ste nad 

tistimi, ki jih malikujete v svetu glasbe in zvezdniki, da se v primerjavi z njimi 

počutite popolnoma nepomembni. Nikoli se ne počutite tako, moji mali otroci, kajti v 

Moji Očeh ste zelo posebni. Vsak izmed vas ima posebno mesto v Mojem Srcu. 

Dovolite Mi, da vas vzamem na potovanje k čudoviti novi prihodnosti. 

Kmalu bom predstavil novo, čudovito Dobo Miru in Slave na Zemlji. 

Ostati morate močni. Nikoli ne obupajte kadar ste na tleh. Nikoli ne obupajte kadar se 

počutite ničvredno. 

Zapomnite si, da ste bili rojeni z razlogom. Ne glede na to kakšne so vaše okoliščine, 

je vzrok za vaše rojstvo ta, da se Mi pridruţite v Mojem Novem Veličastnem 

Kraljestvu. 



Vem, da teţko slišite Moj Glas, ker je toliko laţnih bogov, ki poskušajo pridobiti vašo 

pozornost. 

To je Moja obljuba vam: ţivite svoje ţivljenje v upanju in ljubezni do Mene, vašega 

Jezusa, in dal vam bom Dar Raja. Ta Raj vas čaka, če Me boste prosili, da vam 

pomagam na vašem potovanju proti Meni. 

Jaz sem ljubezen, ki manjka v vašem ţivljenju. 

Jaz sem mir, ki ga iščete. 

Jaz sem pomoč, ki jo potrebujete, da bi ponovno začutili ljubezen v srcu. 

Jaz sem Ljubezen. 

Jaz sem Luč. 

Brez Mene boste ostali v temi. 

Ljubim vas, ne glede na to koliko bolečin Mi povzročate ali kako Me ţalite. 

Zmolite to kratko molitev in takoj bom pritekel k vam. 

(Odpri moje oči - molitev za mlade) 

Jezus, če me lahko slišiš, potem prisluhni mojemu klicu na pomoč. Prosim, 

pomagaj mi, da se soočim s tistimi, ki mi povzročajo bolečine. Pomagaj mi, da 

zavist ne bo prevzela nadzor nad mojim ţivljenjem in da si preneham ţeleti 

stvari, ki jih ne morem imeti. Namesto tega odpri moje srce za Tebe, dragi Jezus. 

Pomagaj mi, da občutim pravo ljubezen - Tvojo Ljubezen in resnični mir v 

svojem srcu. Amen. 

Razveselite se, Moji otroci, ker sedaj govorim vašim srcem iz Nebes. 

Jaz sem resničen. Jaz obstajam. Ljubim vas. Nikoli se ne bom prenehal bojevati, da 

rešim vas, vaše druţine in prijatelje in vas privedem v Novi Raj na Zemlji. 

Ta Raj je bil ustvarjen za Adama in Evo in se bo zdaj vrnil na Zemljo. 

Ţelim si, da bi bili del tega novega, Veličastnega Ţivljenja, ki presega vaše sanje. 

Blagoslavljam vas. 

Vaš ljubljeni prijatelj Jezus 

 

 

 

 



PO GLOBALNI SPOVEDI SE BOM PRIPRAVIL NA MOJ DRUGI PRIHOD 

Ponedeljek, 9. januar 2012 ob 8.10 

Moja draga ljubljena hčerka, zelo hitro se pribliţuje Opozorilo, ki bo napovedalo 

priprave na Moj Drugi Prihod. 

Po Globalni Spovedi, ko bodo večini človeštva dane posebne milosti in blagoslovi, se 

bom začel pripravljati na Moj Drugi Prihod. 

Človeštvo mora sprejeti, da je dan za ta Veliki Dogodek pred vrati. Ne zapravljajte 

časa in pripravite svoje duše in duše vaših druţin na Moj Veličastni Povratek.  

Moj Drugi Prihod bo prinesel konec hudemu trpljenju, ki ste ga morali prestajati več 

tisoč let na zemlji. 

Tako velik je ta Veličastni Dogodek, da bodo vsi ljudje vzdihovali v začudenju in 

presenečenju ko se bom pojavil na nebu. 

Vi, iz te generacije ste bili izbrani, da boste deleţni tega potovanja z Menoj v Moj 

Novi Raj–v Dobo Miru v kateri bom vladal Jaz. 

Nihče ne sme biti izključen. Niti ena duša ne sme pasti skozi mreţo. Moja največja 

ţelja je, da vas vse pripeljem v Svoje Kraljestvo. 

To je slava na katero je človeštvo čakalo vse od Moje smrti na Kriţu. 

Pozivam tiste izmed vas, ki ste slepi za Moje prošnje, da zdaj začnete s svojimi 

pripravami. 

Moj prihod se hitro pribliţuje. Zdaj sem poslal Svojega poslednjega glasnika v svet, da 

bi pomagal pripraviti vaše duše. To je bilo napovedano. 

Ne ignorirajte Mojega svarila, kajti če boste to storili, niste budni in se ne boste mogli 

ustrezno pripraviti. 

Od sedaj naprej vam bom dajal veliko Sporočil, tako da bodo ljudje pripravljeni 

sprejeti Mene kot njihovega Vladarja. 

Vaš ljubljeni Jezus 

Odrešenik človeštva 

 

 

 

 



MATI ODREŠENJA: TAKO ZELO VELIKO DUŠ SE JE ODLOČILO 

IGNORIRATI ZNAMENJA, KI JIH DAJEM 

Torek, 10. januar 2012 ob 20.30 

Moj otrok, ljudem moraš povedati o pomembnosti molitve v tem času. 

Moji otroci trpijo povsod po svetu, v vsaki drţavi. 

Pomembno je, da se vsi Boţji otroci zdruţijo v teh časih, z namenom da se tema 

končno odstrani iz zemlje. 

Kako zelo se jočem ko ljudje ignorirajo Moja Prikazovanja vidcem po svetu. Toliki so 

se odločili ignorirati znamenja, ki jih dajem, da bi zagotovila, da bi se vera povrnila. 

Njihova srca so tako hladna - vključno z duhovniki, ki so slepi za Resnico - da je bilo 

veliko časa zapravljenega. 

Če bi le odprli svoja srca za Sporočila, ki sem jih dala svetu, bi bila več dušam dana 

hrana, ki jo potrebujejo. 

To so poslednji dnevi, ko morate prisluhniti mojim besedam spodbude. 

Molite, molite, molite, da bodo prisluhnili Glasu mojega Sina na pravi način. 

Otroci, ali ste mislili, da On ne bo pripravil človeštva na Njegovo Veliko Usmiljenje? 

On si zdaj prizadeva da bi to dosegel, tako da bi prišlo dospreobrnjenja čim večjega 

števila duš. 

Njegovi načrti so dokončani, toda z eno izjemo. On potrebuje še več molitev, kajti 

brez molitve bo duše ukradel Satan. 

Moj otrok, moj Sin bo kmalu prinesel nadvse potrebno olajšanje Njegovim ljubljenim 

otrokom. 

V Njegovem Usmiljenju bo zdaj tudi pripravil svet na Njegov Drugi Prihod. 

Molite, da bodo vsi tisti, ki verujejo v mojega Sina, odprli svoja srca za Resnico 

Njegovih Svetih Sporočil. 

Če bodo prisluhnili in sledili Njegovim navodilom bo vse v redu. 

Če bodo ignorirali Opozorilo, ki jim bo dano iz čiste ljubezni, bodo drugim preprečili 

moţnost za odrešenje. 

Rotim vas, da se velikodušno odzovete in obljubite zvestobo mojemu ljubljenemu 

Sinu tako, da boste skupaj z Njim korakali proti Veličastni Vladavini v Novem Raju. 



Glasniki so bili poslani v svet ţe nekaj časa nazaj, da bi pomagali pripraviti svet na ta 

Veliki Dogodek. 

Končne faze so zdaj na mestu. 

Prisluhnite Glasu mojega Sina, ki zdaj govori z vami. Ne zavrnite Ga. 

Vaša ljubeča Mati 

Kraljica Nebes 

 

NAJVEČJA GNUSOBA OD HOLOKAVSTA DALJE SE NAČRTUJE PROTI 

JUDOM 

Sreda, 11. januar 2012 ob 15.00 

Moja draga ljubljena hčerka, glej kako ţeli globalna skupina ljudi, ki niso iz Luči 

uničiti Moje ljudstvo. Navezujem se na Kristjane in Moje izvoljeno ljudstvo Jude. 

Zlobni načrti se na skrivnem kujejo, da bi izbrisali Krščanstvo na pretkan in prefinjen 

način. Začelo se bo s spremembami v ustavah drţav povsod v zahodnem svetu. 

Vsak poskus bo storjen, da bi onečastili Moje Krščanske Cerkve. Moji posvečeni 

sluţabniki se bodo počasi umaknili in tako pustili Moje ljudstvo z malo duhovne 

podpore. Vsi ti zakoni bodo imeli pretkano zunanjost tolerance. 

Vaša vera, Moji otroci, bo preizkušena kot še nikoli doslej. 

Krščanstvo, in kakršnikoli poskusi, da bi javno razglašali Moje Ime, bo sprevrţeno. 

Namesto Krščanstva se bo pojavil prazen nauk in ljudje bodo zmedeni. Mislili bodo, 

da je ta nauk dober in pravična zamenjava za Resnico, toda v resnici bo laţ. Ta zlobna 

skupina je tako zelo močna, da le malo ljudi ve, da obstaja. Kljub temu se nahajajo 

povsod po svetu in imajo nadzor nad ljudmi. 

Moji otroci so kot lutke. Moje izbrano ljudstvo Judje se ponovno soočajo s strašnim 

preganjanjem. Načrti, da bi jih uničili so ţe v teku. 

Tisti, za katere verjamejo, da so njihovi prijatelji so v resnici njihovi sovraţniki. Tako 

zelo bodo trpeli! Vse človeštvo kličem, da molite za Izrael. Največja gnusoba od 

holokavsta dalje se načrtuje proti Mojemu ljudstvu. 

Molite, molite da bodo Antikristove skupine zaustavljene in da ne bodo izvršile teh 

zlobnih dejanj. Te temne duše potrebujejo vaše molitve, tako da bodo v času 

Opozorila lahko spoznale njihove prestopke. Molite, da se poniţajo in rotijo za 

Moje Usmiljenje. Če bodo to storile, bodo vojne in nemiri v Izraelu omiljene. 



Veliko prerokb se bo zdaj uresničilo pred vašimi očmi. Tistim, ki so slepi za Moje 

Obljube, mora biti dana Luč Mojega Usmiljenja z namenom, da spregledajo. 

Ne bodite zavedeni, otroci. Kar izgleda dobro na zunaj ni vedno tako kot se zdi na prvi 

pogled. Mirovnim silam - mnogi izmed njih so nedolţne lutke - se laţe. 

Ne bojte se, kajti Moje Usmiljenje bo imelo pomemben vpliv nad to sekto, ki kuje 

zaroto proti Moji Cerkvi ţe stoletja. 

Oni ne morejo zmagati. Toda povzročili bodo veliko grozo, razen če bo molitev 

omilila njihovo zlobno vladavino. Molite novo Kriţarsko Molitev, da pomagate 

zaustaviti Antikrista in njegovo skupino o kateri govorim. 

Kriţarska Molitev (18) pomagaj zaustaviti Antikrista  

O dragi Jezus, reši svet pred Antikristom. Zaščiti nas pred hudobnim 

zalezovanjem Satana. Reši Ostanek Svoje Cerkve pred zlom. Podeli vsem Svojim 

Cerkvam moč in milosti, ki jih potrebujemo, da se bomo branili pred vojnami in 

preganjanjem, ki jih načrtuje Satan in njegova vojska teroristov. Amen. 

Vaš ljubljeni Jezus 

Odrešenik in Zveličar človeštva 

 

MOLITE ZA DUŠE V SMRTNEM GREHU, KI MORDA NE BODO IMELE 

MOŢNOSTI PROSITI ZA ODPUŠČANJE 

Četrtek, 12. januar 2012 ob 15.30 

Moja draga ljubljena hčerka, vsi morajo zdaj moliti z vsem svojim srcem za duše, 

ki morda ne bodo preţivele šoka v času Opozorila – v času Mojega Velikega 

Usmiljenja. 

Nekatere izmed teh ubogih duš v smrtnem grehu morda ne bodo imele moţnosti, da bi 

prosile za odpuščanje, zato prosim zagotovite, da boste molili za te duše. 

Nujno potrebujem molitve za te duše v temi. V svoji hudobiji si tako zelo prizadevajo, 

da bi uničili človeštvo preko nadzora nad financami in ostalih nadzorov, da bodo 

Opozorilo doţivele kot strašen šok. 

Ţelim si, da bi jim bila dana moţnost, da se pokesajo, toda mnogi se Mi bodo uprli. 

Prosim, molite za te trpeče duše. 

Nenazadnje prosim vas, Moje verni, da molite Roţni Venec Boţjega Usmiljenja 

ob vsaki priloţnosti, medtem ko se pribliţuje čas za Moje Veliko Opozorilo. 

Prisluhnite Mi zdaj vsi verniki, ki ne ţelite sprejeti, da sem to Jaz, Jezus Kristus, vaš 

Odrešenik, ki govorim z vami preko teh Sporočil: 



Ne bodite kot tiste uboge duše, ki so ţivele v Noetovih časih in ki so se mu 

posmehovale. 

Odprite svoje srce in velikodušno posvetite svoj čas za molitev. To je vse kar vas 

prosim v teh časih. Vi, Moji otroci, boste točili solze kesanja, ko boste spoznali 

kakšno napako ste storili. In da, odpustil vam bom, čeprav ste Me globoko prizadeli. 

Vaše ţalitve Me ranijo. 

Vaše posmehovanje je kot noţ, ki me reţe od znotraj navzven, ker mislite, da Me 

poznate, a Me ne. 

Vaše srce je zaprto za Moj Pravi Glas, ki je kot glas vpijočega v puščavi. 

Vaša vzvišenost Me ţali. 

Sprejeti morate, da zdaj potekajo načrti za Moj Drugi Prihod. 

Morda Me zdaj ne boste poslušali, ko vas rotim, da molite za duše, ki bodo izgubljene 

za Mene, toda po tem Velikem Dogodku, ko vam dan dokaz, Mi boste prisluhnili. 

Takrat bom od vas pričakoval, da Mi sledite in tvorite Ostanek Moje Cerkve. Takrat se 

bomo vsi zdruţili in zbrali skupaj Ostanek ter korakali proti Mojemu Novemu Raju. 

Vaš ljubljeni Jezus Kristus 

Odrešenik in Zveličar človeštva 

 

MATI ODREŠENJA: KRIŢARSKA MOLITEV (19) ZA MLADINO 

Petek, 13. januar 2012 ob 8.00 

Moj otrok, danes sem ţalostna, ker zelo trpim, ko mislim na tiste uboge duše, ki bodo 

umrle v času Opozorila. 

Druge morate prositi naj nujno molijo za te duše, ki jezijo mojega Očeta. Njihovo 

obnašanje je gnusoba v Njegovih Očeh. 

Prosim, molite, molite, molite za te otroke v temi. Mnogi izmed njih ne vedo kaj 

delajo. 

Zaradi njihove hudobije se moj Sin joče in Njegove Rane odpirajo. Pomembno je, da 

moj Sin vzame v Svoje Naročje čim večje število duš v času Njegovega Usmiljenja. 

Prosim, prosite druge naj molijo to Kriţarsko Molitev k meni, Materi Odrešenja 

za rešitev teh ubogih otrok. 

 

 

 



Kriţarska Molitev (19) Za mladino 

 

»Mati Odrešenja, prosim te, prosi usmiljenja za mladino, ki je v strašni temi, da 

spozna Tvojega ljubljenega Sina, ko bo prišel odrešit vse človeštvo. Naj niti ena 

duša ne pade na stranski tir. Naj niti ena duša ne zavrne Njegovega Velikega 

Usmiljenja. Prosim te Mati, da bodo vsi rešeni. Prekrij te duše s svojim Svetim 

Plaščem in jih tako zaščiti pred Satanom. Amen.« 

 

Moj otrok, vse duše so pomembne za mojega Sina. Toda, najbolj Ga rani mladina, ki 

ţivi v smrtnem grehu. 

Molite, da bo Luč Usmiljenja zasvetila v njihovih temnih dušah. Molite, da se bodo 

odvrnili od strašne nemoralnosti in praznine, ki jo ţivijo. Molite, da bodo rotili za 

usmiljenje. V nasprotnem primeru, ne bodo nikoli prejeli milosti, ki jih potrebujejo, da 

bi vstopili v Novi Raj. 

 

Kako velika izguba bo ta mladina za vas, ki boste sprejeli Dar Opozorila in vstopili v 

Novo Dobo Raja na Zemlji. Srce mojega Sina se bo zlomilo, če ne bodo mogli biti 

rešeni. 

 

Vaša ljubljena Mati  

Marija, Kraljica Nebes 

Mati Odrešenja 

 

MATI ODREŠENJA: MOJ OTROK, MIR BO KMALU ZAVLADAL NA 

ZEMLJI 

Petek, 13. januar 2012 ob 20.15 

Moj otrok, mir bo kmalu zavladal na zemlji. 

Nastopila bo turbulenca in spori, toda to je potrebno, da se izkorenini še zadnja 

hudobija na zemlji. 

Roka mojega Očeta bo naglo padla na tiste, ki ignorirajo Usmiljenje mojega Sina. On 

ne bo toleriral njihove neposlušnosti potem ko se jim bo razodela Resnica. 

Tistim, ki bodo po Opozorilu obrnili hrbet mojemu Sinu, bo dodeljeno še nekaj časa, 

da se pokesajo svojih grehov, a ta čas ne bo dolgo trajal. Molite za te duše, katerih 

trma bo njihov padec. 



Moj otrok, spremembe se ţe dogajajo in veliko dogodkov se bo hitro odvilo. Bodite 

pozorni na nebo, otroci, kjer bodo vidna prva znamenja usmiljenja mojega Sina. 

Ne bojte se tisti s poniţnimi in skesanimi srci, kajti to je dan, na katerega ste čakali. 

Tiste duše, ki ne priznavajo Obstoj mojega Sina, bodo presenečene in ţalostne, ko 

bodo končno spoznale Resnico. 

Te trpeče duše, ki so prisegle zvestobo Satanu bodo napolnjene z ţalostjo, medtem ko 

se bodo druge skrile pred Resnico, ker ne bodo mogle vzdrţati Luči. 

Molite, da bodo vse te duše preko molitve drugih lahko odrešene v Očeh mojega 

preljubega Sina. 

Spreobrnjenje bo preprečilo kazen in omililo zlobne Antikristove načrte za uničenje 

človeštva. 

Molite, da bo bitka med Nebesi in Satanom pripeljala do tega, da bodo vsi Boţji otroci 

rešeni pred peklenskim ognjem. 

Vaša ljubljena Mati 

Kraljica Roţ 

Mati Odrešenja 

 

ZNANSTVENIKI BODO JAVNO ZANIKALI, DA SE JE ZGODIL TA ČUDEŢ  

Petek, 13. januar 2012 ob 21.35 

Moja predraga hčerka, Moje Usmiljenje se bo končno uresničilo in bo postalo 

razumljivo. 

Moji Ţarki Usmiljenja, ki se bodo pojavili na roţnatem nebu, bodo preplavili vso 

Zemljo, tako da bo človeštvo lahko rešeno. 

Niti ena oseba ne bo izključena. Predsedniki, kralji, kraljice, princese, berači, znane 

osebnosti, tatovi, ubijalci in verniki v Boga Očeta in Mene, Njegovega ljubljenega 

Sina, vsi bodo doţiveli Moj Dar. 

Arogantni bodo v poniţnosti padli na kolena, ko bodo videli njihove hude grehe skozi 

Moje Oči. 

Hudobni ljudje bodo videli Luč Moje Navzočnosti in se bodo morali odločiti. Ali bodo 

sprejeli Mojo Ljubezen in Usmiljenje ali pa Me bodo udarili po Licu. V vsakem 

primeru bodo vsi Boţji otroci videli Moje Ţarke Usmiljenja in ne bo jim lahko 

ignorirati ta Čudeţ. 



Vse vas pozivam, da molite, da bodo Moje Usmiljenje sprejeli z veseljem, kot lačen 

moţ, ki hrepeni po kruhu ţivljenja. Brez tega kruha, bo ta moţ umrl. 

Samo dve poti obstajata. Pridite k Meni, vašemu Odrešeniku, ali pa boste prišli v 

peklenski ogenj. 

Jaz sem nadvse usmiljen, toda zelo malo časa bo na voljo za kesanje po Opozorilu. 

Mnogi znanstveniki in tisti v Satanovi vojski bodo javno zanikali, da se je ta Veliki 

Čudeţ zgodil. Molite zanje, zato da ta prevara ne bo zapeljala mlačnih duš, ki bodo v 

skušnjavi, da bi Mi ponovno obrnili hrbet. 

Pripravite se, otroci. Zapomnite si, da je to Posredovanje iz Nebes edini način, da 

lahko rešim večino človeštva. 

Če ne bi izlil Svojega Usmiljenja na ves svet, bi le malo duš vstopilo v Moj Novi Raj 

na Zemlji. 

Vse vas ljubim. Sprejemam vas v Svoje Naročje Ljubezni in Usmiljenja. 

Ne bojte se. Vaše duše bodo napolnjene z Mojim Svetim Duhom. Verniki, to vas bo še 

dodatno utrdilo v vaši ljubezni do Mene. Nato se boste pridruţili Moji Vojski, da bi 

spreobrnili tiste, ki potrebujejo več časa, da pridejo k Meni. 

Vaš Odrešenik in Kralj Usmiljenja,  

Jezus Kristus 

 

BOG OČE: POSLEDNJA GLASNICA, KI BO NAPOVEDALA DRUGI 

PRIHOD 

Ponedeljek, 16. januar 2012 ob 13.20 

Moja hčerka, preroki, ki jih pošiljam v svet v večini primerov ne bodo zadostili vašega 

pričakovanja. 

Nikoli jih ne boste našli v najvišjih poloţajih Moje Cerkve. Niti ne bodo navzven 

izgledali kot najbolj svete duše. 

V mnogih primerih ne bodo vredni tega posebnega Daru. Jaz kljub temu izbiram 

nepopolne duše iz nenavadnih, a obenem preprostih druţbenih slojev, tako da jih 

lahko preoblikujem v to kar ţelim, da postanejo. 

Moji preroki poslednjih časov niso nič drugačni od ostalih. Ljudje jih bodo teţko 

sprejeli. Kot na začetku, ko sem prvič poslal Svoje preroke, da pripravijo človeštvo na 



prihod Mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, Mesija, so ljudje s teţavo prisluhnili 

njihovim glasovom. 

Glasovom Mojih  pristnih glasnikov poslednjih časov na začetku njihovega poslanstva 

ljudje ne bodo prisluhnili. Toda sčasoma jih bodo sprejeli, kajti Moj Glas bo postal 

laţje prepoznaven. Ti, Moja hčerka si poslednja glasnica, poslana, da naznaniš 

prihod Mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa; da naznaniš Njegov teţko 

pričakovani Drugi Prihod. 

Včasih je to za tebe zastrašujoče in zelo teţko prebavljivo. Kljub temu je to Resnica. 

To Delo bo teţko, ko boš prejemala Sporočila, da bi se ostanek Moje Cerkve na zemlji 

pripravil na Drugi Prihod. 

V svet sem poslal ţe veliko izbranih duš in še naprej bom govoril z njimi v dobro 

vsega človeštva, toda njihovo breme bo laţje. 

Tvoje breme bo izredno teţko in zaradi tega boš preganjana. 

Blagoslavljam te z vsakršno milostjo iz Mojega Nebeškega Kraljestva. 

Kot izbrano orodje boš posredovala svetu Mojo Najsvetejšo Besedo. To Delo bo 

zaščiteno v vsakem trenutku. 

Da, skoraj vsakodnevno te bodo napadali, toda vedi tole. Če to Delo ne bi bilo tako 

zelo pomembno, ali misliš da Satan in njegovi padli angeli tega ne bi opazili? 

Moja hčerka, padli angeli so zavzeli zemljo in se v številnih primerih nesluteče 

infiltrirali v srca in duše mnogih Mojih otrok. 

Sveta Pot tvojega dela; tebe, poslednje glasnice poslane na zemljo, da bi pomagala 

rešiti človeštvo pred poslednjim vplivom Satana, je bila napovedana v Svetem Pismu. 

Svet je čakal na ta navodila, ki prihajajo po Mojem Svetem Ukazu. 

Mnogi Laţni Preroki bodo poskušali zaustaviti Mojo Sveto Besedo s širjenjem 

laţi in zmede. 

Moja Cerkev bo dvomila v ta Sporočila in jih preiskala, če vsebujejo zmote. Pa vendar 

ta Sporočila vsebujejo samo Resnico. 

Veliko Resnice, ki so jo ignorirale Moje Cerkve skozi stoletja, bo ponovno prišlo na 

dan. 

Otroci, prejeli boste še več razodetij o  Resnici Večnega Ţivljenja. 

To Delo bo povzročilo ogorčenje, Moja hčerka. Pljuvali bodo vate, te zasmehovali, 

zviška gledali nate in te poskušali zaustaviti na vse moţne načine. 



Prisluhnite zdaj Mojim prošnjam vsi, ki se teţko odzovete Resnici, ki je dana tebi, 

zadnji prerokinji poslednjih časov. 

Prositi Me morate za Dar Svetega Duha, preden boste zmoţni odpreti svoja ušesa in 

prisluhniti Mojemu Glasu, Resnici Moje Svete Besede in navodilom, ki vam jih bom 

dal, da boste lahko prejeli Večno Ţivljenje. 

Moje Besede bom poenostavil, tako da bo vsak moški, vsaka ţenska in vsak otrok 

lahko sledil Moji Sveti Besedi. Toda, vedite tole. Čeprav bo veliko Ljubezni in Luči, 

ki bosta sijali preko Moje Besede, bo tudi ozračje Avtoritete, ki je ne boste mogli 

prezreti. 

Tako boste lahko prepoznali da sem to Jaz, vaš Bog, vaš Večni Oče, ki govori z vami. 

Moja Ljubezen bo preplavila vaše duše in dvignila vaša srca v zedinjenju z Menoj. 

Vse priprave so na svojem mestu. Po Velikem Usmiljenju Mojega ljubljenega Sina, bo 

dodeljen čas, da se svet pripravi na Njegov Drugih Prihod. 

Da, otroci, poskrbel bom, da rešim Svoje otroke iz teme. Ponovno bom prevzel kar 

sem ustvaril, Moji otroci. Privedel vas bom v vaš zakoniti dom, vašo dediščino, Novi 

Raj. 

Bodite potrpeţljivi, otroci. Zapomnite si, da vas ljubim. Zaupajte Vame in v Mojo 

Sveto Besedo, ki vam jo dajem preko Moje prerokinje poslednjih časov, Marije 

Boţjega Usmiljenja. 

Vaš Večni Oče 

Bog Najvišji 

Stvarnik vseh stvari 

 

 

POSVEČENI SLUŢABNIKI, VODENI BOSTE PROTI LAŢNEMU PREROKU 

Torek, 17. januar 2012 ob 14.00 

Moja predraga hčerka, prišel je čas, da poveš ljudem, da pripravijo svoje duše na 

Moj Prihod na Zemljo, kot je bilo napovedano. 

Moje ljudstvo se bo dvignilo in Me sprejelo, ko bom ponovno prišel kot Kralj 

Človeštva, da prevzamem Moj Prestol, ki mi pripada. 

Popolnoma Mi morate zaupati tisti, ki zdaj prepoznavate Moj Glas. 

Vodil vas bom po poti Resnice, tako da bo vsak izmed vas vreden za vstop v Novi 

Raj na Zemlji. 



Zavrnite glas teme, ki vas bo ob vsaki priloţnosti poskušal zaslepiti in spraviti v 

skušnjavo, da bi Mi obrnili hrbet. 

Jaz sem vaš ljubljeni Odrešenik, ki je kruto umrl za vas na Kriţu. Kljub temu se bo 

Moje trpljenje nadaljevalo, dokler ne bom rešil ostanka Moje Cerkve na Zemlji. 

Ponovno prihajam, da bi vas rešil. Dovolite Mi, da to storim brez ovir. 

Toliki izmed vas ţe sedaj ignorirate Moje prošnje za človeštvo, da bi pripravili svoje 

duše na Veličastno Dobo Miru. Ali ne veste, da vas ljubim? 

Zaradi sočutja in ljubezni, ki jo imam do vsakega izmed vas zdaj prihajam, ne samo da 

bi vas opozoril, ampak da bi vam pomagal, da se pripravite na ta veliki trenutek. 

Zavedam se, da tisti izmed vas, ki Me ljubite, še posebno Moji posvečeni sluţabniki, 

pazite, da ne bi bili zavedeni s strani laţnih prerokov, ki se bodo pojavili. To je zelo 

pomembno. Pridite zdaj in Me prosite, da vas napolnim s Svetim Duhom, tako da vam 

lahko razodenem Resnico. 

Če ne boste prišli k Meni, potem ne boste mogli spoznati tega kar pričakujem od vas. 

Pridite k Meni. Prisluhnite Mi. Vaše trpljenje bo teţko, kajti Satan vas ne bo pustil pri 

miru, niti za trenutek. 

On ve, da se zdaj razodevam, ne samo preko Marije, Moje prerokinje poslednjih 

časov, temveč tudi preko mnogih drugih duš. Moji posvečeni sluţabniki bodo najprej 

poskušali zaustaviti te Moje duše, ki so bile izbrane za glasnike poslednjih časov. 

Na ţalost vas bo k laţnemu preroku vodil Satan in njegovi sluţabniki, ki vsepovsod 

širijo laţi in neresnice. 

Bodite zelo previdni tisti, ki ste hitri pri obsojanju Mojih glasnikov. Vi, Moji 

posvečeni sluţabniki boste glavna tarča Satana. 

Najprej bodo vaše glave obrnjene v nasprotno smer. Ko boste obrnili hrbet Meni, 

vašemu Odrešeniku, boste vodili Moje ljudstvo v napačno smer. 

Nevede jim boste preprečili, da bi prisluhnili Resnici, ki prihaja iz Mojih Ust. 

Moje otroke boste stradali od hrane, ki jo nujno potrebujejo za njihovo duhovno rast. 

Vedite, da so poslednji časi pred vrati. Ne zapravite časa, ki vam je ostal, da bi 

ţiveli v vakumu laţi in zmede. 

Bitka se je začela. Ostanek Moje Cerkve bo rešen, medtem ko koraka z Menoj proti 

Moji Veličastni Novi Vladavini. 

Molite, da niti ena duša ne bo izgubljena. 



Molite tudi, da vi, Moji posvečeni sluţabniki ne boste odgovorni zato, da bi Moje 

otroke odvedli proč od Resnice, od Luči, od Odrešenja, ki jim pripada. 

Hodite za Menoj in Mi pomagajte reševati duše. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

DEVICA MARIJA: HUDOBEN NAČRT ZNOTRAJ VATIKANA ZA 

UNIČENJE KATOLIŠKE CERKVE 

 

Sreda, 18. januar 2012 ob 9.50 

 

Moj otrok, stanovitnost je potrebna s strani vseh Boţjih otrok v tem času odpada v 

svetu. 

 

Tako malo jih verjame v Stvarnika, mojega Očeta, Boga Najvišjega. 

 

Ljudje bodo kmalu spoznali resnico, čeprav bodo mnogi še vedno trdili, da ni Boga. 

Otroci, zdaj je potrebno veliko moliti. 

 

Znotraj Vatikanskih hodnikov se s strani zlobne sekte kuje načrt proti Papeţu 

Benediktu XVI. 

 

Ta sekta obstaja med posvečenimi sluţabniki znotraj Vatikana, čeprav so nemočni 

proti tej zlobni skupini, ki se je infiltrirala v Katoliško Cerkev skozi stoletja. 

 

Odgovorni so za sprevračanje Resnice Naukov mojega Sina. Tako malo je 

znanega o njih in njihovih podlih dejanjih. 

 

Izrinili so Resnični Nauk iz Katoliške Cerkve in namesto tega postavili mlačno, 

razvodenelo različico Nauka, s katerim so se v zadnjih štiridesetih letih prisilno hranili 

Katoličani. 

 

Ta zlobna, skrita sekta je razširila tako veliko zmede, da so Moji otroci odtavali stran 

od Resnične Cerkve. 

 

Molite, da ne izrinejo Papeţa. 

 

Molite, da Laţni Prerok ne bo zavzel sedeţ Svetega Očeta, zato da bi širil laţi. 

 

Molite, da bodo posvečeni sluţabniki v Vatikanu dovolj močni, da bodo prestali to 

zlobno zaroto, katere cilj je uničiti Katoliško Cerkev. 

 



Njihov načrt je, da nadomestijo Svetega Namestnika Papeţa Benedikta XVI. z 

diktatorjem laţi. On bo ustvaril novo cerkev v zavezništvu z Antikristom in njegovo 

skupino z namenom, da zavede svet. 

 

Na ţalost bo mnogo Mojih otrok zaradi zvestobe Katoliški Cerkvi slepo sledilo temu 

novemu laţnemu nauku, kakor jagnjeta, ki jih peljejo v zakol. 

 

Prebudite se za Resnico, otroci. Ta zlobni načrt je spremenil temeljno 

verodostojnost Katoliškega Nauka v zadnjih letih. 

 

Kadar prejemate Sveto Evharistijo na roko ţalite mojega Sina. 

 

To je njihovo delo. 

 

Ko ne iščete rednih Zakramentov ţalite mojega Sina. Tisti na katere se zanašate ne 

skrbijo za vašo duhovno blaginjo, ker ne skrbijo, da bi bili Zakramenti vsem dostopni. 

 

Moj otrok, veliko zlo, stoletja skrito v hodnikih Svetega Sedeţa bo prišlo kmalu na 

dan, tako da ga bo videl ves svet. Moji otroci napolnjeni s Svetim Duhom bodo 

prepoznali Resnico, ko se bo ta zlobna laţ predstavila svetu. 

 

Ostali bodo zaslepljeno hodili po temni ulici. Prišlo bo do velike delitve med 

duhovniki, škofi, nadškofi in kardinali. Ena stran proti drugi. 

 

Resnični apostoli se bodo morali skrivati in zasebno pridigati ali pa bodo 

umorjeni.Tako skrita bo Resnična Cerkev, da se bodo zvesti verniki morali med seboj 

povezati, da bodo lahko prakticirali svojo zvestobo Mojemu Večnemu Očetu. 

 

Jeza Mojega Nebeškega Očeta bo povzročila, da se bo Zemlja treslav vsakem kotičku 

zaradi teh sprevrţenosti. 

 

Moj otrok, oni ne morejo zmagati. Ti zlobni vsiljivci bodo za vedno uničeni zaradi 

vere in poguma ostanka krščanskih vernikov. 

 

Čakajte in se pripravite, da Katoliška Cerkev razglasi te spremembe. 

 

Potem boste spoznali Resnico tega kar vam govorim. 

 

Molite, molite, molite za Papeţa Benedikta in njegove resnične učence. 

 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

 



 

ANTIKRIST, KI SE SKRIVA V ZAKULISJU SE BO KMALU POJAVIL V 

SVETU 

Četrtek, 19. januar 2012 ob 20.30 

Moja draga ljubljena hčerka, dvigni se zdaj z močjo in nadaljuj z razglašanjem Moje 

Najsvetejše Besede. 

Tisti, ki poslušate in verujete v Mojo Najsvetejšo Besedo: velike milosti si lahko 

pridobite z molitvijo Mojih Kriţarskih Molitev. 

Po Opozorilu bodo tiste duše, ki se bodo resnično kesale svojih grehov, doţivele Vice 

na zemlji, ki bodo teţke. 

Ta pokora je pomembna, otroci. Ne upirajte se ji. Sprejmite jo. 

Prisluhnite Mi zdaj tisti, ki verujete Vame. Po Mojem Velikem Usmiljenju, ki ga bom 

pokazal svetu se bodo vaše vrste pomnoţile, vaši glasovi pa bodo odmevali v puščavi. 

Moja Cerkev bo lahko preţivela preganjanje zaradi vaše moči in borbenega duha. 

Otroci, ničesar se vam ni treba bati kadar poniţno hodite za Menoj. 

Vaša poniţnost in poslušnost sta nujno potrebni, če ţelite prejeti milosti, ki vas bodo 

naredile močne in mirne za bitko v Moji Vojski proti Antikristu. 

Moji otroci, Antikrist se skriva v zakulisju, toda kmalu se bo pojavil v svetu. 

On nima sramu. Hvalil se bo s svojimi humanitarnimi prizadevanji. Mnoge bo očaral 

in zavedel, ker bo igral na njihovo dobroto. Tukaj je Kriţarska Molitev, ki bo 

pomagala zaustaviti Antikrista, da ne uniči Mojih otrok: 

Kriţarska Molitev (20): Zaustavi Antikrista, da ne uniči sveta 

O Bog Oče, v Imenu Tvojega preljubega Sina Te prosim, prepreči Antikristu, da 

bi zavedel duše Tvojih otrok. Vsemogočni Oče, rotim Te, da ga zaustaviš, da ne 

bo povzročal muk Tvojim otrokom in da ne bo onesnaţeval Tvojega Stvarstva. 

Prosim Te, usmili se vseh tistih ubogih duš, ki bodo nemočne proti njemu. Usliši 

mojo molitev, dragi Oče in reši vse Svoje otroke tega strašnega zla. Amen. 

 

Vaš ljubljeni Jezus Kristus 

 

 

 

 



 

ZAPEČATENA KNJIGA RESNICE SE BO ODPRLA V PRIPRAVI NA MOJ 

DRUGI PRIHOD 

Petek, 20. januar 2012 ob 20.15 

Moja draga ljubljena hčerka, ni potrebno skrbeti o tem kaj si ljudje mislijo. 

Mnenje ljudi ni nič v primerjavi z Mojimi Svetimi Besedami, ki ti jih dajem. 

Moja Beseda je na prvem mestu. Nobena druga mnenja, ki nasprotujejo Moji Besedi ti 

ne smejo povzročati skrbi. 

Moja hčerka, čas, ki je na voljo, da rešim človeštvo, je zelo kratek. 

Moja hčerka, tako zelo veliko se bo pričakovalo od tebe, in tako hitro, da ne boš mogla 

zajeti sape. 

Zdaj ti dajem številna razodetja, tako da se bodo Moji otroci lahko ustrezno 

pripravili. 

Če boš dovolila, da ti moteči dejavniki, kot so npr. človeška mnenja ali pogledi, po 

nepotrebnem vzamejo čas, te bo to odvedlo proč od Dela, ki je resnično pomembno. 

Dovoli Mi, da te napolnem z ljubeznijo in tolaţbo, Moja hčerka. 

Opozorilo je zelo blizu. Takoj ko bodo Ţarki Mojega Usmiljenja prekrili ves svet, se 

bodo vsi, ki verujejo Vame pokesali. 

Tisti, ki zavračajo Moja Sporočila, ki ti jih dajem in ki Me ljubijo, se bodo vrnili nazaj 

v Moje Presveto Srce z ljubeznijo in radostjo v njihovih dušah. 

Pred Opozorilom se bodo zgodili številni dogodki. 

Antikrist in njegova skupina bo začela načrtovati prevzem kontrole znotraj Moje Svete 

Cerkve, čeprav bo oslabljena zaradi Globalne Spovedi. 

Moja vojska bo zavzela poloţaj in se začela boriti, da bi rešila Sveto Katoliško Cerkev 

pred uničenjem. Oni, Laţni Prerok in njegovi privrţenci ne bodo zmagali, Moja 

hčerka, toda kako zelo jočem za Moje posvečene sluţabnike, ki bodo padli na stran 

pota. 

Tako zelo zavedeni bodo, da bodo prepričani, da sledijo pravi Katoliški Cerkvi. 

V resnici se bodo pridruţili laţnemu preroku, ki bo vladal na Mojem Svetem 

Sedeţu s ponosom in prezirom v svojem srcu. 

Moja hčerka, prosi Moje otroke naj močno molijo za omiljenje te gnusobe. 



Jaz potrebujem molitve, da lahko rešim duše Mojih ubogih, zavedenih duhovnikov, 

škofov in kardinalov, ki so slepi za Resnico. 

Petrov Sveti Sedeţ bodo oskrunili Satanovi padli angeli v sodelovanju z 

Antikristom in njegovimi raznovrstnimi organizacijami. 

Moja hčerka, vsi so eno, ki prihajajo od Satana. 

Vem, da je to zastrašujoče, toda ne bo dolgo trajalo. Veliko molitve bo omililo in 

pomagalo preprečiti te dogodke. 

Otroci, pripravite sedaj svoje duše, tako da greste čimprej k Spovedi, če ste Katoliške 

vere. V nasprotnem primeru pozivam vse vas, da s čistim srcem prosite za odpuščanje 

svojih grehov. 

To bo olajšalo vaše trpljenje, ki bo prišlo zaradi pokore v času Opozorila. Po 

Opozorilu morate moliti za mir v svetu. 

Takoj po Opozorilu se bodo začele priprave na Moj Drugi Prihod. 

Zapečatena Knjiga Resnice se bo odprla. Skrivnosti se bodo razkrile preko tebe, 

Moja hčerka, tako da jih bo videl ves svet. 

Moja Knjiga Resnice bo dana svetu zato, da bodo vaše duše očiščene in v zedinjenju z 

Menoj. 

Samo tako boste pripravljeni, da skupaj z Menoj vstopite v Dobo Boţanske Volje 

Mojega Očeta, v Dobo Miru, v Moj Novi Raj na Zemlji. 

Vaš ljubljeni Jezus 

Odrešenik človeštva 

LAŢNI PREROK BODO IMELI ZA ŢIVEGA SVETNIKA. TISTI, KI MU 

BODO NASPROTOVALI BODO OZNAČENI ZA HERETIKE                                                                                                                 

Sobota, 21. januar 2012 ob 13.15  

Moja draga ljubljena hčerka, vsak Moj glasnik v svetu, ki je bil poklican, da širi Mojo 

Besedo ima drugačno vlogo. Niti eden izmed njih nima iste vloge. 

Zaradi tega Moji glasniki nikoli ne smejo mešati Sporočila, tako da bi jih primerjali 

med seboj. 

Ti, Moja hčerka, kot sedma glasnica si bila izbrana da Mojim otrokom posreduješ 

resnico.Večina resnice ti je bila ţe dana, toda zdaj ti bom razodel še več. 



Ko bodo razkrite skrivnosti, ki so vsebovane v teh Sporočilih, se ti bodo 

posmehovali, se norčevali iz tebe in te označili za nespametno. 

Namen teh Sporočil je da pomagajo očistiti Moje ljudstvo in tudi tiste, ki so se 

odločili, da Mi bodo sledili, kot tudi tiste duše z mrzlimi srci, ki nimajo ljubezni. 

Brez tega očiščevanja, zemlja ne more biti prečiščena. Zemlja mora biti prečiščena, 

tako da bo postala vredna, da ponovno hodim po njej. 

Moji otroci se morajo razveseliti. Strah ni nekaj kar prihaja od Mene. 

Strah prihaja od zla. Toda oproščeno bi vam bilo in opravičeni bi bili, če bi se bali za 

tiste duše, ki hodijo v temi. Ne zato, ker ne morejo videti, temveč zato ker so se 

odločili, da ne bodo videli. 

Moja ljubljena vojska vernih, vaša dolţnost do Mene je, da Mi pomagate pripraviti pot 

za Mojo prihajajočo Vladavino na zemlji. 

Jaz potrebujem vašo pomoč. Jaz potrebujem vaše molitve. Vaše molitve bodo omilile 

delo Antikrista, kot tudi Laţni Prerok, ki bo prevzel Sveti Sedeţ v Rimu. 

Moji otroci, vedeti morate da vsem vse odpuščam.Tudi tisti, ki so vpleteni v 

Satanistične skupine, o katerih govorim, so lahko rešeni pred pomikanjem dol proti 

vratom pekla. 

Greh je lahko omiljen po molitvi. Ni vam potrebno iti v bitko in se boriti z 

dvignjenimi pestmi. Vse kar morate storiti je, da molite. 

Moj Novi Raj je veličasten, otroci. Toliko priprav je ţe zaključenih z enakimi čudesi, 

ki so bila dana Adamu in Evi in ki sta jih zavrnila zaradi greha. Vse je pripravljeno. 

Vi, Moji verni, boste del čudovitega Novega Raja na zemlji nad katerim bom vladal 

Jaz. 

Vi, iz te generacije ste bili izbrani, da uţivate ta Raj, zato Mi morate pomagati, da 

privedem vse Moje otroke v Moje Slavno Kraljestvo. 

Moji otroci, zavedajte se da vas bo Laţni Prerok poskušal prepričati, da vas tudi 

on pripravlja na podoben Raj. 

Njegove laţi bodo očarale naivno skupino Katoliških vernikov. Navzven bo izgledal 

čudovit, ljubeč in karizmatičen.Vsi Moji otroci v Katoliški Cerkvi bodo zmedeni. 

En znak na katerega morate biti pozorni je njegov ponos in aroganca skrita za zunanjo 

laţno poniţnostjo. Tako zelo prevarani bodo Moji otroci, da bodo prepričani, da je 

Laţni Prerok posebna in čista duša. 



Laţni Prerok bodo imeli za ţivega svetnika. Niti v eno besedo, ki bo prišla iz 

njegovih ust ne bodo dvomili. 

Zdelo se bo tudi, da ima nadnaravne darove in ljudje bodo takoj verjeli, da lahko dela 

čudeţe. 

Tistega, ki mu bo nasprotoval bodo kritizirali in ga označili za heretika. 

Vsi tisti, ki bodo obtoţeni, da so heretiki, bodo vrţeni psom. 

Vsa resnica glede Mojih Naukov bo sprevrţena in postala laţ. Preganjanje se bo 

razvijalo počasi in prefinjeno. 

Moji pravi posvečeni sluţabniki bodo morali darovati Maše na skrivnem in v 

mnogih primerih ne v Katoliških Cerkvah. 

Maše bodo morali darovati v zavetiščih. Otroci, ko se bo to zgodilo, ne smete 

izgubiti upanja. Vse to ne bo dolgo trajalo. 

Preprosto molite za tiste duše, ki bodo zaradi zvestobe do Laţni Prerok pozabile na 

Sveto Trojico, ki je temelj na katerem je bila zgrajena Katoliška Cerkev. 

Mnoge religije častijo samo eno osebo Svete Trojice. Nekatere častijo Očeta, druge 

Sina, toda vse je eno, Moja hčerka. 

Obstaja samo en pravi Bog: Oče, Sin in Sveti Duh – tri različne osebe enega 

bistva. Vsem religijam bo kmalu dana resnica in mnogi bodo sprejeli to sveto 

skrivnost. 

Sledite Mi po poti odrešenja, kajti vas, Moji verni, čaka veličastna prihodnost, toda 

ostati morate močni. 

Ta generacija je bila izbrana za Moj Novi Raj na Zemlji. 

Ne zavrnite ta veličastni dar ţivljenja, ki se blešči v vsem svojem sijaju. Niti ena duša 

si ne bo ţelela ničesar več. Moj Novi Raj na zemlji bo doba miru in sreče, brez greha. 

To je Boţanska Volja Mojega Očeta. To je bila Njegova obljuba dana človeštvu 

ţe od začetka. 

Bodite radostni in srečni, kajti veliko razlogov za veselje imate, otroci. 

Preizkušnje, ki prihajajo niso nič v primerjavi s tem, ko boste doţiveli Veličastno 

Kraljestvo, ki vas čaka. 

Ljubim vas, otroci. Vem da Me ljubite. Iz ljubezni do Mene vas prosim, da izkazujete 

ljubezen tistim, ki so slepi za Mojega Svetega Duha. 



Molite za njih ob vsaki priloţnosti, tako da bodo lahko ponovno videli resnico Moje 

obljube, ki sem jo dal človeštvu, ko sem umrl, da bi vam pridobil Večno Odrešenje. 

Vaš ljubljeni Jezus 

Odrešenik vsega človeštva 

 

PRISLUHNITE MOJEMU NUJNEMU KLICU: MOLITE ZA DUŠE 

ATEISTOV 

Ponedeljek, 23. januar 2012 ob 15.20 

Moja draga ljubljena hčerka, svet je tik pred tem da se spremeni do nerazpoznavnosti. 

Moja Ura je ţe skoraj tu. 

Pozivam vse tiste, ki verujete v Mene, vašega Odrešenika in Mojega Večnega Očeta, 

da prenehate s tem kar počnete in Mi prisluhnite. 

Prisluhnite zdaj Mojemu nujnemu klicu, ne glede na to ali verjamete ali ne v ta 

Sporočila, ki jih dajem svetu v teh časih. 

Molite, molite, molite za duše ateistov z vso ljubeznijo, ki jo imate v svojih srcih do 

Mene. 

Mnogi bodo umrli v času Opozorila. 

Mnogi ne bodo imeli časa, da se pravočasno pokesajo. 

Pozivam vas, da vse svoje trpljenje in molitve darujete za te duše, tako da jih bom 

lahko rešil pred peklenskim ognjem. 

Molite za tiste, ki ne bodo prišli k Meni, čeprav bodo spoznali resnico. 

Molite tudi za tiste, ki jim bodo vice na zemlji - pokora, ki jo bodo z veseljem sprejeli 

- zelo teţke. 

Za mnoge bodo vice na zemlji zelo boleče. 

Molite, da bodo prejeli potrebno moč za vztrajnost. 

Pojdite otroci in storite vse kar sem vas prosil, kajti ni več ostalo veliko časa. 

Ljubim vas. Zapomnite si, ničesar se vam ni potrebno bati, če Me ljubite. 

Preprosto molite za tiste, ki me v teh časih zavračajo in tiste, ki bodo obrnili svoj hrbet 

resnici. 

Vaš ljubljeni Odrešenik, Jezus Kristus 



DOBRA NOVICA: BOG, MOJ VEČNI OČE, JE ODOBRIL ODREŠENJE ZA 

VEČINO ČLOVEŠTVA 

Torek, 24. januar 2012 ob 16.55 

Moja draga ljubljena hčerka, to sem Jaz, tvoj Jezus, ki prihajam danes k tebi, da ti dam 

dobre novice za svet. 

Mnogo izbranih duš na zemlji je darovalo veliko molitve in trpljenja, to pa pomeni, da 

bo lahko rešenih še veliko več Boţjih otrok. 

Otroci, če bi se zavedali moč ţrtvovanja in molitev, ne bi nikoli prenehali moliti. 

Bog, Moj Večni Oče je odobril odrešenje za večino človeštva. 

To pomeni, da se bodo mnogi spreobrnili v času Opozorila in da tisti, ki se ne bodo 

spreobrnili, so lahko rešeni zaradi moči molitve. 

To ne pomeni, da bodo vsi rešeni, kajti na ţalost ne bodo. 

Tisti zakrknjeni ljudje, ki so na prvem mestu zvesti Satanu in zlobnim sektam, ki jih 

ima on pod nadzorom v svetu, ne bodo ţeleli biti rešeni. 

Namesto tega bodo izbrali drugi Raj. Raj, v katerega so prepričani, da obstaja, ki pa 

ni tisti Raj, ki ga je človeštvu obljubil Moj Oče. 

Ta laţni Raj, v katerega verjamejo Satanistični privrţenci zveri, ne obstaja. 

Ta laţni Raj je ustvaril Satan v glavah njegovih učencev in je preprosto iluzija. Toliko 

obljub! 

Temne duše verjamejo v drugo vrsto vesolja, v drugo vrsto bivanja, kjer Bog ne 

obstaja. 

Oni verjamejo v druge oblike ţivljenja, druga bitja in mirovni sporazum – vse to 

temelji na laţeh. 

Nič od tega ni res, otroci. To ne obstaja, niti ne more obstajati, kajti vsega tega Moj 

Oče ni ustvaril. 

Bog, Vsemogočni Oče je ustvaril celotno vesolje – zvezde, planete in zemljo, kot 

tudi ves prazen prostor med njimi. 

Molite za tiste, ki sledijo tem kultom. 

Molite, da ne bi še več Mojih otrok, zaradi tega ker trpijo, iskalo te duhovne stvari, ki 

ne prihajajo od Boga. 



Molite v zahvalo za ta poseben dar Kriţarske Molitve (21), ki jo zdaj podarja 

človeštvu Moj Oče. 

»O Sveti Bog, Vsemogočni Stvarnik človeštva, slavimo Te in se Ti zahvaljujemo   

za ljubezen in sočutje, ki ju imaš do človeštva. Zahvaljujemo se Ti za Dar 

Odrešenja, ki ga podarjaš Svojim ubogim otrokom. Rotimo te, o Gospod, reši 

tiste, ki sledijo Satanu. Naj se njihova srca odprejo za Resnico Večnega Ţivljenja. 

Amen.« 

Otroci, veselite se tega velikega daru. 

Toda še veliko dela vaš čaka, da pomagate dušam, kajti veliko vaših bratov in sester 

bo še naprej trmasto nasprotovalo resnici Moje Svete Besede. 

Vaš ljubljeni Jezus 

Odrešenik človeštva 

 

DEVICA MARIJA: NAČRTUJE SE JEDRSKA VOJNA, KI VKLJUČUJE 

IRAN 

Sreda, 25. januar 2012 ob 13.50 

Moj otrok, veliko stvari se zdaj dogaja v svetu. Satanova vojska še naprej povzroča 

opustošenje. 

Satanova vojska poskuša prevzeti nadzor nad vsemi finančnimi organizacijami, 

tako da bo lahko povzročila strašna grozodejstva Mojim otrokom. 

Ta zlobna skupina, ki jo vodita poţelenje in oblast, poskuša tudi ustvariti jedrsko 

vojno v Iranu. 

Ti, moj otrok, moraš moliti, da bo Bog Oče v Svojem Velikem Usmiljenju, odprl 

njihova srca, tako da se te stvari ne bodo zgodile. 

Nikoli ne izgubite upanja, otroci, kajti vaše molitve delujejo. 

Veliko zlo, ki vključuje splav, evtanazijo, prostitucijo in spolne sprevrţenosti, se je 

začelo zmanjševati v svetu. 

Molite, molite, molite moj Najsvetejši Roţni Venec, otroci, če je moţno v molitvenih 

skupinah povsod po svetu. 

Satan hitro izgublja svojo moč. Moja peta bo kmalu strla kači glavo. 

Prihod mojega Sina na zemljo ni več daleč stran. 

Najprej vam bo dal še zadnjo priloţnost, da se spreobrnete. 

Potem bo hitro pripravil svet na Njegov Drugi Prihod. 



Čas je kratek. 

Otroci, molitev je oroţje, s katerim boste preprečili poslednje preganjanje, ki ga 

Satanova vojska načrtuje zoper človeštvo. 

Ne pozabite, da bo Moj Večni Oče po Svoji Ljubezni in Sočutju zaščitil vse vas, ki 

verujete v Njega. 

Molite, molite, molite za odrešenje tistih, ki Mu bodo še naprej neposlušni in ki bodo 

še naprej zavračali Resnico Obstoja mojega ljubljenega Sina. 

Prišla je ura. Odprite svoja srca za Usmiljenje mojega Sina. 

Nebo se bo začelo zdaj spreminjati in potem bodo vsi ljudje videli ta veliki čudeţ, ki 

se bo odvil pred njimi. 

Bodite pripravljeni. 

Pripravite svoje domove in molite moj Sveti Roţni Venec ob vsaki priloţnosti, da 

omilite oprijem Satana. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

POSLEDNJA FATIMSKA SKRIVNOST RAZODEVA RESNICO SATANOVE 

ZLOBNE SEKTE, KI JE VSTOPILA V VATIKAN 

Četrtek, 26. januar 2012 ob 21.40 

Moja draga ljubljena hčerka, čas je prišel, da se Resnica skrivnosti Nebeškega 

Kraljestva v polnosti razodene svetu. 

Resnica je bila prikrita ţe dolgo časa. Moja Cerkev je veliko let ignorirala Moje 

posege v svetu preko čudeţev, prikazovanj in Sporočil, ki jih dajem izbranim dušam. 

Zakaj je Moja Cerkev čutila, da mora zadušiti Resnico, ko pa je bilo potrebno okrepiti 

vero Mojih otrok povsod po svetu, je znano samo njej. 

Vsakega pravega vidca, ki prihaja od Mene in Moje Svete Matere, je Moja Cerkev 

ignorirala in se do njega obnašala s prezirom. 

Moja hčerka, niti poslednja fatimska skrivnost ni bila dana svetu, kajti 

razodevala je Resnico Satanove zlobne sekte, ki je vstopila v Vatikan. 

Zadnji del skrivnosti ni bil razodet z namenom, da bi zaščitili zlobno sekto, ki je v 

velikem številu vstopila v Vatikan odkar se je Moja Mati prikazala v Fatimi. 



Moja hčerka Lucija je bila utišana s strani sile, ki nadzoruje tisti del Vatikana 

nad katerim so Moji ubogi ljubljeni papeţi imeli le malo nadzora.  

Poglejte kako so ne samo sprevrgli Resnico Mojih Naukov, temveč tudi vpeljali nove 

metode Katoliškega čaščenja, ki ţalijo Mene in Mojega Večnega Očeta. 

Katoliška Cerkev je edina prava Cerkev, zaradi tega pa je primarna tarča za 

Satana in njegovo zlobno sekto. 

Resnica prihaja od Mene. 

Resnica prinaša ljudem nelagodje, kajti lahko vsebuje osebno ţrtvovanje. 

Resnica povzroča v določenih primerih ogorčenje in mnogokrat je označena kot 

herezija. 

Toda samo Resnica vas lahko osvobodi laţi, ki prihajajo od Satana in ki povzročajo 

teţko breme na vaši duši. 

Prišel je čas, da se v svetu, ki je poln laţi, razkrije Resnica. 

Moja hčerka, toliko laţi je bilo predloţenih Mojim otrokom s strani laţnih religij, 

laţnih bogov, laţnih cerkvenih voditeljev, laţnih političnih voditeljev in organizacij, 

kot tudi laţnih medijev. 

Toliko Resnice je prikrite! Toda, tudi če bi Resnica tega, kar se dogaja v svetu bila 

razodeta, bi jo le malo ljudi sprejelo. 

Enako velja za Deset Zapovedi Mojega Očeta. To so Pravila, ki jih je postavil Moj 

Večni Oče in jih dal Svojemu preroku Mojzesu. 

Resnica se nikoli ne spreminja, ne glede na to kako zelo jo ljudje ţelijo spremeniti. 

Zapovedi Mojega Očeta ljudje več ne sprejemajo, niti znotraj krščanskih cerkva. 

Nihče ne more opravičiti umora, splava, usmrtitve in evtanazije. Nihče. 

To je smrtnih greh in kazen za to je večno pogubljenje v Peklu. 

Moja hčerka, ali Moji otroci to sprejemajo? Ne, oni celo sprejemajo zakone, ki naj bi 

bili ne samo sprejemljivi, ampak tudi opravičljivi v Boţjih Očeh. Toda niso. 

Ljudje vsak dan kršijo vsako izmed Deset Zapovedi Mojega Očeta. 

Kljub temu Moja Cerkev nikoli ne pridiga o resnosti greha. Moja Cerkev nikoli ne 

govori ljudem, da bodo šli v pekel, če bodo storili smrtni greh in če se ne bodo 

pokesali. 

Moje Srce je globoko ranjeno. 



Moje Cerkve po vsem svetu ne pridigajo Resnice. 

Mnogi Moji posvečeni sluţabniki ne verjamejo več v stanje Pekla in Vic. 

Oni ne sprejemajo Zapovedi Mojega Očeta in opravičujejo vsak greh. 

Oni govorijo o Usmiljenju Mojega Očeta, toda ne govorijo o posledicah umiranja v 

stanju smrtnega greha. Zelo Me ţalijo s tem, ko ne izvršujejo svojih dolţnosti, katere 

so jim bile dodeljene. 

V mnogih primerih so odgovorni za izgubo tolikega števila duš! 

Zbudite se za Resnico vsi vi, ki trdite, da verujete v Boga, Vsemogočnega Očeta, 

Stvarnika vseh stvari in vedite tole: 

Resnica je samo ena. 

Ne more obstajati več Resnic. 

Karkoli drugega, ki ni Resnica, je laţ in ne prihaja od Mojega Nebeškega Očeta, Boga, 

Vsemogočnega Stvarnika vseh stvari. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

Opomba: Izpostavljeno mora biti da je v prejšnjem Sporočilu Jezus rekel prerokinji 

Mariji, da je lahko celo greh umora odpuščen osebi, ki se resnično pokesa. 

 

 

KLIC DUHOVNIKOM: PRIPRAVITE MOJO ČREDO NA MOJ DOLGO 

PRIČAKOVANI DRUGI PRIHOD NA ZEMLJO  

Petek, 27. januar 2012 ob 23.50  

Jaz sem vaš ljubljeni Jezus, Sin Boga Najvišjega, rojen iz Brezmadeţne Device 

Marije.  

Moja draga ljubljena hčerka, nikoli ne pozabi, da boš preganjana, ko boš delala za 

Mene, kajti človeštvo ne bo ţelelo prisluhniti Resnici, ki ti jo razodevam v teh 

poslednjih časih.  

Moja Sveta Beseda je bila prikrita tako dolgo časa, toda temu ne bo več tako.  

Mojemu Glasu bodo prisluhnili ljudje po vsem svetu. Moja Ljubezen se bo razodela v 

vsej svoji slavi in človek se bo končno lahko osvobodil verig zla, ki ga je okoli 

gleţnjev poloţil Satan.  



Resnica bo prodrla v duše Mojih otrok in jim podelila svobodo, ki so jo čakali tako 

dolgo časa, toda na ţalost bo povzročila delitve.  

Moji ljubljeni posvečeni sluţabniki, duhovniki in ves kler znotraj Svete Katoliške 

Cerkve, vedite da vas vse ljubim.  

Toliki od vas ste z ljubeznijo v srcu izročili svoje ţivljenje Meni. Zdaj se boste 

morali opreti Name.  

Molite za vodstvo, da bo vaša vera ostala močna in za razločevanje v vsakem trenutku.  

Nikoli, niti za trenutek ne odvračajte pogleda stran od Mene.  

Potrebujem vas, da pripravite Mojo čredo na Moj dolgo pričakovani Drugi Prihod na 

Zemljo.  

Vztrajajte in ne dovolite, da bi vaša ljubezen do Mene izginila ne glede na to pod 

kakšnimi pritiski ste.  

Vi ste moji resnični apostoli. Pozivam vas, da vzamete svoje oroţje in rešite Mojo 

Cerkev. Ta Cerkev, ki je bila zgrajena na Skali – na Mojemu ljubljenemu 

apostolu Petru, ne bo nikoli premagana.  

Sovraţniki lahko verjamejo, da jo bodo uničili, toda to bi bila nespametna domneva.  

Nihče ne bo, niti ne more uničiti Moje Cerkve. Moja Cerkev se bo dvignila iz prahu in 

razglasila Mojo Slavo, ko se bom vrnil, da rešim Svoje Kraljestvo na Zemlji.  

Nikoli ne zapuščajte Mene, vašega ljubljenega Odrešenika. Nikoli. Kajti brez Mene ni 

Luči. Brez Luči ni prihodnosti.  

Moja hčerka, svetu dajem to Kriţarsko Molitev, da bi jo molili vsi katoliški 

duhovniki. 

 »O moj ljubljeni Jezus, ohrani me močnega. Naj plamen moje ljubezni do Tebe 

gori vsako sekundo dneva. Nikoli ne dovoli, da ta plamen ljubezni do Tebe oslabi 

ali ugasne. Nikoli ne dovoli, da omagam v navzočnosti skušnjave. Podeli mi 

milosti, ki jih potrebujem, da ostanem zvest svojemu duhovniškemu poklicu in da 

ohranim nauke Katoliške Cerkve. V vsakem trenutku ti darujem svojo zvestobo. 

Obljubljam Ti, da se bom bojeval v Tvoji Vojski, tako da bo Katoliška Cerkev 

ponovno vstala v slavi in sprejela Tebe, dragi Jezus, ko boš ponovno prišel. 

Amen.«  

 

Vaš ljubljeni Odrešenik  

Jezus Kristus  

Kralj vsega človeštva 

 



DEVICA MARIJA: MOLITE ZA PAPEŢA BENEDIKTA Z VSEM SVOJIM 

SRCEM 

Sobota, 28. januar 2012 ob 21.00 

Moj otrok, Satanova moč se zmanjšuje iz dneva v dan, medtem ko Sveti Duh še naprej 

razprostrira Svoja krila nad vse Boţje otroke. 

Vera in ljubezen do Boga rasteta povsod po svetu zaradi molitve in posebnih milosti, 

ki jih je mojim otrokom podelil Moj Oče, Bog Najvišji. Spreobrnjenje se povečuje. 

Mnogi moji otroci se tega ne zavedajo, toda to boste opazili, če boste odprli svoje oči. 

Moj otrok, prosim te, moli za Papeţa Benedikta z vsem svojim srcem. On tako zelo 

trpi in je v mnogih primerih sam v svojem ţalovanju zaradi odpada od vere, ki ga vidi 

zunaj in znotraj Svetega Vatikana. 

Njegovi dnevi v Svetem Sedeţu so bili podaljšani, zaradi tega pa je večino 

opustošenja, ki ga povzroča Satan bilo preprečenega. 

Moji otroci, molitev se sliši kot grom v Nebesih. Vaše molitve se slišijo in uslišujejo v 

Nebesih, otroci. 

To je dobro. Še naprej moli Kriţarske Molitve, ki so ti bile dane, moj otrok. 

Tukaj je posebna Kriţarska Molitev (23) za zaščito Papeţa Benedikta 

»O moj Večni Oče, v Imenu Tvojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa in zaradi 

trpljenja, ki ga je prestal, da bi rešil svet greha, Te prosim zaščiti Svojega Svetega 

Predstojnika, Papeţa Benedikta, Poglavarja Tvoje Cerkve na Zemlji, da bi tudi 

on pomagal reševati Tvoje otroke in vse Tvoje posvečene sluţabnike pred 

Satanom in padlimi angeli, ki hodijo po svetu v pogubo duš. O Oče, zaščiti 

Svojega Papeţa, da bodo tvoji otroci lahko hodili po pravi poti nasproti Novemu 

Raju na Zemlji. Amen.« 

 

Vaša Kraljica Nebes in Zemlje 

Mati Odrešenja 

 

 

 

 

 



MOJE BOŢJE USMILJENJE SE BO ZGODILO, KOT JE BILO RAZODETO 

SESTRI FAVSTINI 

Nedelja, 29. januar 2012 ob 21.18 

Jaz, tvoj Jezus, ţelim povedati svetu, da se bo zgodilo Moje Boţje Usmiljenje, kot je 

bilo razodeto Moji hčerki Heleni, Sv. Favstini. 

Ta skrivnost bo razodeta tako, da bodo vsi videli poslednjo manifestacijo Mojih 

Ţarkov Usmiljenja za odrešenje človeštva. 

Tisti, ki se posmehujejo iz tebe, Moja hčerka in ki govorijo da je ta skrivnost ţe bila 

razodeta svetu, morajo vedeti tole. 

Koliko ljudi v današanjem svetu pozna Mojo obljubo Boţjega Usmiljenja? Zelo malo 

ljudi, vključno s teboj, Moja hčerka. 

Ali Moji verni niso vedeli, da bom ponovno prišel in pripravil svet na ta veliki 

dogodek? 

Jaz vedno pripravim Svoje otroke na takšne dogodke. Moj Večni Oče pošilja preroke 

v svet z enim ciljem in to je, da vam da ustrezno svarilo, tako da duše niso ujete 

nepripravljene. Cenite ta dar preroštva. Ne zavračajte ga. 

Nikoli ne mislite da poznate vse Moje načine delovanja, kajti čeprav Me morda 

ljubite, ni rečeno da Me poznate ali razumete Moja pota. 

Tistim izmed vas, ki se posmehujete Mojim prerokom: zapomnite si, da se ne 

posmehujete njim, ampak Meni. Oni so preprosto orodje. 

Vi, Moji otroci, nikoli ne smete misliti, da me resnično poznate, kajti če bi me poznali, 

Me ne bi zavračali. A kljub temu danes, prav tako kot so Me zavračali Moji 

učenci, ko sem hodil z njimi, tudi vi še vedno zavračate, da sem Jaz Tisti, ki vas 

sedaj kličem k Sebi. 

Svojo levo roko iztegujete proti Meni, s svojo desno roko pa Me udarjate po licu. 

Ali Me ne slišite zdaj ko govorim z vami? Če me ne slišite, potem v tišini zmolite k 

Meni, tako da bom lahko vaša utrujena srca napolnil z Ognjem Svojega Svetega Duha.  

Ljubim vas. Če mi boste dovolili, da vstopim v vaše srce, brez vašega ţeleznega ščita, 

ki me blokira, vas bom osvobodil. 

Ko boste odprli svoje oči in spoznali, da sem Jaz, vaš Odrešenik, ki zdaj govorim z 

vami, Mi začnite slediti po poti do Novega Raja z ljubeznijo in radostjo v svojem srcu. 



Ne dovolite da Satan zaseje dvome v vašo glavo. Molite, da boste dovolj močni in 

poniţni, da boste pritekli v Moje Naročje. 

Samo ko boste prišli k meni kot otrok, boste resnično našli mir svojim dušam. To je 

edini način, da lahko vstopim v vaše srce. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

DEVICA MARIJA PROSI ZA EN DAN MOLITVE IN POSTA, KOT 

PRIPRAVA NA OPOZORILO 

Ponedeljek, 30. januar 2012 ob 13.00 

(To Sporočilo je prejela Marija Božjega Usmiljenja po tem ko se ji je dvakrat 

prikazala Devica Marija – prvo prikazovanje se je zgodilo 29. januarja ob polnoči in 

drugo prikazovanje v ponedeljek 30. januarja ob 13:00 uri. V času teh prikazovanj je 

Devica Marija izgledala zelo žalostno.) 

Moj otrok, čeprav moj Sin zdaj prihaja, da prekrije ves svet s Svojimi Ţarki 

Usmiljenja, ti moram z teţkim srcem povedati, da bo veliko ljudi umrlo v času 

Opozorila. 

Molite, molite, molite za njihove duše. 

Ti, moj otrok moraš prositi vse tiste, ki sledijo tem Boţjim Sporočilom, da namenijo 

jutrišnji dan, torek, 31. januar 2012, kot poseben dan molitve. 

Na ta dan morate moliti Najsvetejši Roţni Venec in Roţni Venec Boţjega Usmiljenja. 

Če je moţno se morate vsi potruditi in postiti skozi ves dan.  Tako bo po 

Usmiljenju mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, rešenih še več duš v času 

njihove smrti, še posebno tiste duše v smrtnem grehu. 

Jaz točim solze ţalosti za te uboge ljudi, ki se sploh ne zavedajo koliko bolečin in 

trpljenja njihovi grehi povzročajo mojemu Sinu. 

Veselje zaradi daru, ki ga zdaj moj Sin prinaša svetu, je prepleteno z ţalostjo zaradi 

tistih, ki ne bodo mogli biti rešeni po svojo svobodni izbiri. 

Laţi, ki se bodo pojavile in ki jih bodo duše v temi po Opozorilu razširile po vsem 

svetu, morajo biti zaustavljene preko vaših molitev. 

Molite, da nihče ne bo zavrnil Usmiljenja mojega Sina med in po Opozorilu. Tiste 

duše, ki bodo podlegle tem laţem bo ugrabil Satan. 



Vsepovsod širite spreobrnjenje, otroci. Sprejmite, da sem jaz Soodrešiteljica in 

Srednica, ki tesno sodelujem s svojim ljubljenim Sinom, Jezusom Kristusom za rešitev 

vseh duš pred večnim pogubljenjem. 

Moja ljubezen do vas, otroci je zelo močna. Jaz rotim Mojega Očeta za usmiljenje in 

pomilostitev vsake duše, vsako sekundo dneva. 

Toda otroci, pomagajte mi in se zdruţite z menoj v molitvi in ţrtvovanju, da bodo 

lahko vsi Boţji otroci vstopili skozi vrata Novega Raja. 

Vaša Nebeška Mati 

Mati Odrešenja 

 

JEZUS RAZODENE POPOLNI ODPUSTEK ZA ODVEZO 

Torek, 31. januar 2012 ob 21.30 

(To Sporočilo je bilo dano Mariji Božjega Usmiljenja po eni uri in pol čaščenja 

Najsvetejšega Zakramenta.) 

Moja preljuba hčerka, kako zelo se veselim zaradi ljubezni, ki mi jo izkazujejo Moji 

dragi verniki, katerih ljubezen je tako tesno prepletena z Mojim Presvetim Srcem! 

Navdušen sem nad ljubeznijo Mojih zvestih otrok, ki Mi prinaša toliko radosti sredi 

Mojih bolečin. 

Oni so luč, ki Mi prinaša potrebno moč za vodenje Moje vojske. 

Ti Moji izbrani otroci verjamejo, da jih je samo njihova vera privedla k Meni. 

Česar se ne zavedajo pa je, da se je Moj Sveti Duh spustil na njih, še posebno na 

tiste z odprtimi srci zato, da bi se pridruţili Ostanku Moje Cerkve na zemlji. 

Oni, Moji ljubljeni verni, ki Mi izkazujejo poslušnost, odločno voljo in čisto ljubezen 

v svojih dušah, bodo temelj na katerih bom Jaz ponovno zgradil Mojo Cerkev na 

zemlji. 

Zaradi ljubezni Moje vojske do Mene jim bom zdaj podelil zelo posebne milosti. 

Dajem jim ta Popolni Odpustek, da bodo lahko nosili Mojo ognjeno baklo in tako širili 

spreobrnjenje. 

Ta Moj Dar jim bo omogočal, da bodo širili Resnico Moje Svete Besede, tako da se bo 

dotaknil vseh src, kamorkoli bodo šli. 

To molitev morajo moliti sedem zaporednih dni in dan jim bo dar popolne odveze in 

Moč Svetega Duha. 



»O moj Jezus, Ti si Luč sveta. Ti si Ogenj, ki se dotikaš vseh duš. Tvoje 

Usmiljenje in Ljubezen ne poznata meja. Nismo vredni Ţrtve, ki si jo storil s 

Svojo Smrtjo na Kriţu. Kljub temu vemo, da je Tvoja Ljubezen do nas večja od 

ljubezni, ki jo imamo mi do Tebe. Podeli nam, o Gospod, Dar Poniţnosti, da 

bomo vredni Tvojega Novega Kraljestva. Napolni nas s Svetim Duhom, da bomo 

korakali naprej in vodili Tvojo Vojsko, ki bo oznanjala Resnico Tvoje Svete 

Besede in pripravila naše brate in sestre na Slavo Tvojega Drugega Prihoda na 

zemljo. Častimo Te! SlavimoTe! Darujemo Ti sami sebe, naše ţalosti in trpljenje 

kot dar Tebi za rešitev duš. Ljubimo Te, Jezus. Usmili se vseh Svojih otrok, 

kjerkoli se nahajajo. Amen.« 

Pojdite v miru, Moji ljubljeni verni in zapomnite si, da vaša ljubezen do Mene 

vnema Moje srce in prinaša veliko radost Mojemu Večnemu Očetu, Moji Sveti 

Materi, angelom in vsem svetnikom v Nebesih. 

Vse vas ljubim. Čakam na trenutek, ko bom prav vsakega od vas objel v Svojem 

Naročju, zato da boste našli mir, ljubezen in veselje, na kar ste čakali vse svoje 

ţivljenje na zemlji. 

Vaš ljubljeni Jezus Kristus 

 

DEVICA MARIJA: NIHČE NE BO PREPREČIL, DA BI BILA KNJIGA 

RESNICE RAZODETA SVETU 

Sreda, 1. februar 2012 ob 20.15 

Moj otrok, ko delaš za mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa Mu moraš biti 

poslušna v vsakem trenutku. 

Nikoli ne dvomi v Njegovo Sveto Besedo, kajti On govori resnico in samo resnico. 

Tako veliko mojih otrok ţe od začetka časov dvomi v vsako Besedo, ki jo je On 

izgovoril. Za vsakega, ki je poslušen Njegovi Sveti Besedi vsebovani v Svetem Pismu, 

se vedno najde nekdo, ki Njegovo Besedo interpretira na drugačen način. 

Pod vodstvom mojega Sina moraš storiti vse kar se zahteva od tebe. Nikoli ne 

podlegaj tistim, ki zahtevajo, da bi se Njegove Besede prilagodile njihovi 

interpretaciji. 

Moj otrok, hitro objavi Sporočila, ki jih moj Sin daje svetu, da bi rešil grešnike, ki so 

izgubljeni. Moj Sin ima samo en namen in to je da reši duše. 

Ne boj se, moj otrok, kajti Njegova Sporočila ne nasprotujejo naukom Njegove 

Najsvetejše Cerkve na zemlji. 

Njegovi darovi, ki jih daje mojim otrokom so zelo posebni in so v teh poslednjih časih 

namenjeni vsem dušam. 



Tako zelo radodaren in usmiljen je moj Sin, da ţeli grešnike prekriti z obiljem 

posebnih milosti, da bi zagotovil njihovo odrešenje. 

Tistega, ki bo poskusil zaustaviti mojega Sina v Njegovem Poslanstvu, da 

pripravi svet na Njegov Drugi Prihod, bo zaustavila Roka mojega Očeta. 

To delo odpiranja zapečatene Knjige Resnice je eno izmed najpomembnejših 

Poslanstev na zemlji za mojega Očeta. 

Svetu je bila obljubljena resnica v teh časih. 

Vse duše, verniki in neverniki morajo biti seznanjeni z resnico. Tako zelo so oddaljeni 

od Cerkve, zato jim mora biti resnica dana na takšen način.  

Vsi angeli so bili poslani na zemljo, da zaščitijo človeštvo pred Satanom in laţmi, ki ji 

on širi o resnici večnega odrešenja. 

Ljudje morda ne bodo ţeleli prisluhniti resnici in veliko ovir bo postavljenih pred tebe, 

moj otrok, toda vse to bo zaman.  

Nihče ne bo preprečil, da bi bila Knjiga Resnice razodeta svetu, kajti v nasprotnem 

primeru se bo moč mojega Očeta pokazala v obliki plamenov ognja, ki bodo padla iz 

Nebes. 

Moj otrok, nikoli ne dvomi v ta Sporočila, ki so ti dana. 

Nikoli ne spreminjaj besed, da bi ugodila tistim, ki te poskušajo prepričati, da 

spremeniš Boţjo Besedo. 

Samo en Gospodar obstaja in to je Bog, v Imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. 

Pojdi zdaj z zagotovili, ki jih potrebuješ. 

Zapomni si, ta Sporočila od mojega Sina so namenjena vsem Boţjim otrokom in ne 

samo Njegovi Katoliški Cerkvi in Njegovemu izvoljenemu ljudstvu Judom. Ta 

Sporočila so za vse ljudi. 

Moj Oče ljubi vsako dušo na enak način. Nobena duša ni bolj pomembna kot druga.  

Vaša Nebeška Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

ALI STE MISLILI, DA VAS BOM IGNORIRAL VSE DO SODNEGA DNEVA? 

Četrtek, 2. februar 2012 ob 15.30 

Moja draga ljubljena hčerka, kako zelo sem vesel, da so se Moji verni odzvali in 

sprejeli Moj veliki dar popolnega odpustka za odvezo.  

Toda, kako zelo ţalosten sem zaradi tistih nehvaleţnih src, ki zavračajo Moj dar. 

Te duše ne razumejo, da lahko samo Bog Oče odobri ta dar popolnega odpustka. 



Ni pomembno ali je ta dar dan svetu preko Mojega Svetega Predstojnika, Papeţa ali 

Mene, vašega Odrešenika. 

Kar je pomembno pa je to, da je ostalo le še malo časa za rešitev človeštva. 

Vi, ki dvomite v Mojo Besedo:vedite, da sem to Jaz, vaš Odrešenik, ki zdaj 

govorim z vami iz Nebes. 

Ali ne sprejemate tega, da Jaz obstajam? Da vam ţelim poslati sporočilo v teh 

poslednjih časih? 

Ali ste mislili, da vas bom ignoriral vse do Sodnega Dneva? Ali ste mislili, da ne bom 

pripravil vaših duš tako, da bi komuniciral z vami na takšen način? 

Če verujete Vame, potem morate verjeti v Boţje Posege. Če ne verjamete v Boţje 

Posege, potem še niste odprli svojih src. 

Kako boste vedeli, da sem to Jaz? 

Prosim vas, da se usedete in osebno govorite z Menoj. Prosite Me za dar Svetega Duha 

in takoj se vam bom odzval ter odprl in očistil vaše duše. 

Odloţite svoj ščit in Mi dovolite, da vam podelim ta poseben dar. 

Vedite, da Me ţalite, ko zavračate Moje darove. Ali to tudi pomeni, da boste zavrnili 

Moje Usmiljenje? 

Sklonite svoje glave in Me prosite za odpuščanje. Ko boste prišli k Meni s poniţnostjo 

in hvaleţnostjo vas bom razsvetlil in pokazal resnico. 

Ko boste odprli svoje oči za resnico, boste točili solze razumevanja in se Mi boste 

končno zahvalili za Moj veliki dar odveze. 

Vaš Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

DEVICA MARIJA SOVRAŠTVO JE SOVRAŠTVO. NE OBSTAJA VEČ VRST 

SOVRAŠTVA. VSE TO JE ISTO. 

Sobota, 4. febuar 2012 ob 10.09 

Moj otrok, zlo se hitro širi v nekaterih predelih sveta. 

Medtem ko se zdaj načrtujejo vojne s sovraštvom v dušah, Sveti Duh istočasno 

napolnjuje duše drugih v različnih koncih sveta. 

Bitka za duše se je začela. Dobro proti zlu. 

Moj otrok, nikoli ne misli, da so trdovratne duše tisti, ki nimajo vere ali ki so mlačni v 

veri. 



Mnogi sočutni verniki mojega Sina, Jezusa Kristusa, bodo zdaj zaradi skušnjav 

obrnjeni v drugo smer. 

Njihove glave bodo napolnjene z dvomi, ki jih bodo zaslepile za Besedo mojega 

ljubljenega Sina, ki zdaj govori svetu preko tebe, moj otrok. 

Ko se bodo obrnili proti Njegovi Sveti Besedi, bo njihovo sovraštvo tako močno kot 

sovraštvo, ki ga morilci izkazujejo svojim ţrtvam. 

Sovraštvo prihaja od Satana. 

Laţi širi Satan, ki uporablja šibke duše, da bi spodkopal resnico. 

Sovraštvo je sovraštvo. Ne obstaja več vrst sovraštva. Vse to je isto. 

Satan bo uporabil napuh zvestih duš, kot zadnji poskus, da bi preprečil širjenje teh 

najpomembnejših Sporočil za ves svet. 

Moj Sin potrebuje podporo Njegovih ljubljenih vernih, da tvorijo Njegovo vojsko na 

zemlji. Ta vojska bo zgrajena iz Njegovih zvestih častilcev. 

Bodite prepričani, da bodo srca te skupine najprej postala zakrknjena. 

Ni mogoče zakrkniti duše, ki je ţe v temi. Zaradi tega bo Satan skušal duše, ki so v 

luči. 

Te duše bodo potem širile laţi ter tako prizadejale bolečine mojemu Sinu in 

zaustavljale to Delo. 

One se ne bodo zavedale, da to počnejo, ker so prepričane, da je njihova dolţnost, da 

branijo resnično Besedo mojega Sina. 

Moj Sin bo mučen, ker bodo iskali zmote v teh Sporočilih, ki jih daje tebi, moj otrok. 

Sam temelj Njegove Cerkve Mu bo kmalu obrnil hrbet. Zavrnili Ga bodo in Ga 

ponovno kriţali. 

Zaradi napuha Ga ne bodo mogli videti ko zdaj ljubeče stoji pred njimi z 

odprtimi rokami. 

Moj otrok, vse Boţje otroke pozivam, da se zdruţijo kot eno in se borijo za odrešenje 

vseh duš. 

Tako mnogi ne poslušajo zdaj teh Sporočil, moj otrok, toda po Opozorilu jim bodo 

prisluhnili. 

Molite, molite, molite za tiste duše, ki ti povzročajo bolečine, te obrekujejo in širijo 

neresnice o tebi. 

Zdaj ti dajem Kriţarsko Molitev (25) da prosiš za zaščito vseh Mojih vidcev in tistih, 

ki jih je izbral Bog Oče, da bi v teh časih širili Njegovo Najsvetejšo Besedo po svetu. 



»O Bog Najvišji, rotim Te, da zaščitiš vse Svoje svete glasnike v svetu. Molim, da 

bodo zaščiteni pred sovraštvom drugih. Prosim Te, naj se Tvoja Najsvetejša 

Beseda hitro razširi po vsem svetu. Zaščiti Svoje glasnike pred obrekovanjem, 

zlorabami, laţmi in vsemi nevarnostmi. Zaščiti njihove druţine.V vsakem 

trenutku jih napolnjuj s Svetim Duhom, da bodo Sporočilom, ki jih dajejo svetu 

prisluhnili s skesanimi in poniţnimi srci. Amen.« 

 

Moj otrok, napuh je najbolj neprijetna lastnost v Očeh mojega Očeta. Najbolj 

boleče za Njega je, ko greh napuha prodre v zveste in svete duše in ko ne ţelijo 

sprejeti resnico Njegove Svete Besede, ki jo daje svetu v teh časih preko Njegovih 

glasnikov. 

 

Te duše morajo prositi za dar pravega razločevanja, ki bo z močjo Svetega Duha 

podarjen samo poniţnim dušam s čistimi srci, ki so brez napuha in arogance. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

VOJNE, KI VKLJUČUJEJO IRAN, IZRAEL IN SIRIJO SO MED SEBOJ 

POVEZANE 

Sobota, 4. februar 2012 ob 10.55 

Moja preljuba hčerka, tvoja zvestoba do Mene je vsak dan na preizkušnji. Toliki te 

poskušajo zaustaviti pri tvojem Delu za Mene, toda to jim ne uspe zaradi svetega 

varstva, ki ti je dano iz Nebes. Tisti, ki ti poskušajo povzročiti bolečine, trpljenje in 

zlorabe bodo kaznovani. Ne bom toleriral takšnih dejanj. 

Ne pozabi, da je bilo napovedano, da nihče ne bo mogel zaustaviti Ognja Svetega 

Duha, ki se izliva iz Mojih Najsvetejših Sporočil za celotno človeštvo. 

Zaradi tega te prosim, da še naprej ignoriraš ovire postavljene pred tabo in sovraštvo, 

ki prihaja od Satana. 

Če se boš odzvala na sovraštvo se bo le-to širilo. 

Če ga boš ignorirala, bo umrlo, ker ne bo imelo potrebne hrane, da bi rastlo in se širilo. 

Ţelim si, da poveš Mojim otrokom, da se dogodki napovedani v Knjigi Razodetja 

zdaj odvijajo v svetu. 

Moji otroci ne smejo biti prestrašeni, ker bodo njihova vera in njihove molitve 

pomagale omiliti vpliv vojne, genocida, lakote in odpada od vere. 

Pojavile se bodo vojne, ki vključujejo Iran, Izrael, Egipt in Sirijo in ki bodo med 

seboj povezane. 

Prav tako bo Italija trpela posledice, ki so povezane z vzponom Laţni Prerok in 

njegovega partnerja, Antikrista. 



Močno molite, da ne bodo vse drţave pritegnjene v globalno silo, ki bo nadzorovala 

vaš denar. Če jim bo to uspelo, bo postalo zelo teţko. 

Molite k Bogu Očetu, da bo lahko preprečil ta grozodejstva. 

Če boste molili za duše drugih, boste rešili svojo lastno dušo. Vse kar vas prosim 

je, da molite. 

Molite tudi za spreobrnjenje. 

Moja hčerka, kmalu ti bodo vse stvari postale jasne. Vse bo še dobro, ko se bo enkrat 

zgodilo spreobrnjenje po Opozorilu. 

Pojdi zdaj in povej Mojim otrokom naj se nikoli ne bojijo, ko razglašajo Mojo Besedo. 

Jaz bom stal ob njih. 

Če se jim bodo posmehovali, se bodo lahko prepričali o Resnici te Moje Najsvetejše 

Besede. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

BOG OČE: SVET BO DOLETELA KAZEN – MOJE POSREDOVANJE JE 

POTREBNO  

Sobota, 4. februar 2012 ob 15.00 

Moja hčerka, človeštvo bo kmalu doletela kazen zaradi strašnih grehov, ki so jih ljudje 

storili. 

Čeprav je bilo večino kazni preprečene, bo Moja Roka zdaj padla na hudobijo, ki se 

izvršuje v vsakem kotičku sveta. 

Tako veliko sovraštvo do Mene, Boga Očeta mora biti zaustavljeno, v nasprotnem 

primeru bodo Moji otroci utrpeli še večjo grozo. 

Zdaj pripravljam svet na spremembe, ki so potrebne da prečistim zemljo, tako da 

bo postala v skladu z Mojim Načrtom za rešitev človeštva. 

Greh muči tako veliko duš! 

Jaz sem Bog vsega stvarstva. Ne bom mirno gledal kako se Moji otroci uničujejo 

med seboj. 

Moja hčerka, hudoben načrt obstaja za uničenje večino človeštva preko vojn. 

Te vojne niso nastale po naključju. 



Ali vidiš kako veliko vojn poteka v tolikih narodih po vsem svetu? 

To je delo rok Antikrista, ki potrpeţljivo čaka na njegov trenutek slave na zemlji. 

Ko bodo narodi na kolenih se bo pojavil Antikrist in na pretkan način ustvaril laţni 

mir. To bo maska prevare. 

Moja kazen se bo spustila na tiste narode, ki sodelujejo pri tej veliki prevari, da 

bi prevzeli nadzor nad narodi. 

Bodi močna, Moja hčerka, kajti to obdobje, ko se bo tresla zemlja ne bo dolgo 

trajalo. To je potrebno zato, da se Moji otroci zbudijo. 

Moji otroci so bili opozorjeni toda Moj Glas je osovraţen. 

Moji ubogi otroci, ki pošteno ţivijo in ki zaskrbljeno gledajo zlo v svetu morajo 

razumeti, da je Moje Posredovanje potrebno. 

Če ne bom zaustavil to kar se dogaja, potem bo večino človeštva uničenega. 

Molite, da bodo Moji otroci molili za mir v svojih drţavah. 

Nikoli naj vas ne bo strah razglašati Mojo Besedo, četudi boste zaradi tega preganjani. 

Kajti samo zaradi ene duše, ki javno izpoveduje svojo vero se bo spreobrnilo na 

stotine drugih duš. 

Pojdite v miru. Čas je prišel, da Jaz, Bog Oče odobrim odpiranje pečatov. Samo tedaj 

bodo ljudje sprejeli, da so brez moči. 

Oni ne kontrolirajo sveta, kajti to je nemogoče. 

Samo Stvarnik vsega človeštva ima moč nad Satanom. Zdaj bom kaznoval tiste z 

mrzlimi srci in temnimi dušami, ki so prisegli zvestobo Satanu. 

Sedaj se bo pričela poslednja faza očiščenja. 

Bog Oče 

 

 

 

 



DEVICA MARIJA: KADAR MOLITE ROŢNI VENEC, LAHKO POMAGATE 

REŠITI SVOJ NAROD 

Nedelja, 5. februar 2012 ob 13.15 

Moj otrok, vse svoje otroke kličem, da naj v teh časih molijo za edinost v svetu. 

Vera v mojega Sina izginja, kar ostaja mojim otrokom pa so nerodovitne duše. 

Jaz sem vaše Brezmadeţno Srce in po ljubezni, ki jo imam do svojega preljubega 

Sina, Jezusa Kristusa, bom z Njim tesno sodelovala pri reševanju človeštva. 

Ko boste molili za moje posredovanje, bom rotila svojega Očeta, Boga Najvišjega, 

da bo zadrţal Svojo Pravično Roko od hude kazni, ki jo bo poslal na zemljo, da bi 

zaustavil širjenje hudobije. 

Vam, otroci, bom pomagala, da se boste pribliţali Srcu mojega Sina. Moji otroci, 

kadar delamo skupaj, lahko preprečimo katastrofe po vsem svetu. 

Nikoli ne pozabite kako pomemben je moj Najsvetejši Roţni Venec, kajti kadar 

ga vsak dan molite, lahko pomagate rešiti svoj narod. 

Satanova moč oslabi kadar molite moj Roţni Venec. V hudih bolečinah zbeţi stran in 

postane nemočen. Najpomembnejše je, da to molitev molite vsaj enkrat na dan, ne 

glede na to kateri krščanski veroizpovedi pripadate. 

Toliko ljudi ne sprejema mene, njihove Svete Matere. 

Tako kot mojega Sina, tudi mene zavračajo, zaničujejo, ţalijo in omalovaţujejo. 

Toda, če me boste prosili za pomoč, lahko privedem duše naravnost v Presveto Srce 

mojega Sina, Jezusa Kristusa. 

Otroci, moj Sin, Jezus Kristus, je vaš Odrešenik. On nikoli ne bo zavrnil grešnikov, ne 

glede na to kako so počrnele njihove duše. 

Če vam je ţal, da ste Ga uţalili, samo pokličite mene, vašo ljubečo Mater, in jaz vas 

bom za roko vodila k Njemu. 

Moj Sin se pripravlja, da bo prišel in skupaj zbral vse Svoje otroke, tako da se Mu 

boste lahko vsi pridruţili v Novem Raju na zemlji, v katerega bodo lahko vstopile 

samo čiste in poniţne duše. 

S pripravami morate pričeti zdaj. Pričnite z molitvijo mojega Svetega Roţnega Venca. 

Ta molitev je tako pomembna, da mora sedaj sama zase postati Kriţarska Molitev.  

Kriţarska Molitev (26): Sveti Roţni Venec Device Marije 



Občutite mir, otroci, ko premišljujete moj Roţni Venec. 

Ko se bodo po molitvi Roţnega Venca na vas izlile milosti, boste vedeli, da se je 

Satan umaknil proč od vas, in namesto njega bo prišla ljubezen. Ljubezen prihaja od 

mojega Večnega Očeta. 

Ko boste občutili ljubezen v svojih srcih, boste vedeli, da zmagujete v bitki za poraz 

Satana. 

Vaša preljuba Kraljica Angelov 

Mati Odrešenja 

MOLITE, DA BO LAHKO PREPREČENA JEDRSKA VOJNA, KI BI 

IZBRISALA ENO TRETJINO ČLOVEŠTVA  

Ponedeljek, 6. februar 2012 ob 20.15 

Moja draga ljubljena hčerka, Moji verni se morajo zdruţiti skupaj kot ena druţina. 

Ostati morajo močni. 

Jaz podarjam vsem Svojim ljubljenim in zaupljivim vernim milosti, da ostanejo mirni 

sredi nevihte. 

Vaše molitve so Mi v tolaţbo v teh časih, medtem ko se zemlja še naprej trese v vseh 

pogledih. 

Kako zelo je Moje Srce zlomljeno, ko vidim nedolţne ljudi ubite v vojnah na Bliţnjem 

Vzhodu! Te uboge duše so bičane in trpijo prav tako kot sem Jaz trpel. 

Hudobija, ki jo vidim bo omiljena. Roka Mojega Očeta bo upočasnila, toda ne bo 

zaustavila te drţave pred tem, da bi se ubijale med seboj. 

Pečati so bili odtrgani, Moja hčerka. Vojne se bodo hitro pojavile. 

Molite, da bo lahko preprečeno globalno grozodejstvo jedrske vojne, ki bi izbrisala 

eno tretjino človeštva. 

Še več molitve potrebujem, otroci. Zavedam se kako teţko molite, toda rotim vas, 

povabite čim več molitvenih skupin, prijateljev in druţin, da molijo za mir. 

Zdaj vam dajem novo Kriţarsko Molitev (27) Molitev za mir v svetu 

»O moj Jezus, rotim Te, usmili se tistih, ki so jih prizadele strašne vojne. Rotim 

Te, naj zavlada mir v trpečih narodih, ki so slepi za Resnico Tvojega obstoja. 

Prosim Te, prekrij te narode z Močjo Svetega Duha, da bodo prenehali s svojim 

prizadevanjem po oblasti nad nedolţnimi dušami. Usmili se vseh tistih drţav, ki 

so nemočne pred zlobnimi grozodejstvi, ki pokrivajo ves svet. Amen.« 



Moja hčerka, pozivam te, da bodi potrpeţljiva, kajti ni več dolgo do Spovedi. Ko se bo 

zgodila Spoved bo vse postalo mirnejše. 

Pojdi v miru in ljubezni. Predvsem pa postavi vse svoje zaupanje v svojega ljubljenega 

Jezusa. 

Tvoj Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

SKRIVNOSTI, KI SO BILE TAKO DOLGO SKRITE V ARHIVIH 

NEBEŠKEGA KRALJESTVA 

Torek, 7. februar 2012 ob 20.00 

Jaz sem tvoj ljubljeni Jezus, Sin Boga Najvišjega, rojen iz Marijinega Brezmadeţnega 

Srca. Prihajam v Imenu Svete Trojice. 

Moja draga ljubljena hčerka, ti dnevi bodo zate najteţji. Tvoje trpljenje, ki mi ga boš 

darovala z veseljem in predanostjo v srcu bo rešilo mnogo duš. Pogumna moraš biti, 

ko boš to storila in ne bodi zaskrbljena zaradi svojega zdravja, kajti to je samo še ena 

preizkušnja, ki ne bo dolgo trajala in ki mi bo zelo pomagala, da privedem k Sebi 

izgubljene duše. 

Moja Knjiga Resnice je dana zato, da bi verniki spoznali skrivnosti, ki so bile tako 

dolgo skrite v arhivih Nebeškega Kraljestva. 

Resnica se zdaj razodeva. Človeštvo mora sprejeti, da bo Moja Najsvetejša Beseda 

zdaj predloţena, da bi jo vsi prebavili. 

To bo zagotovilo sladko olajšanje za vaše duše, toda tisti, ki so ločeni od Mene bodo 

to zelo teţko sprejeli. 

Grenkobo resnice je teţko zauţiti, toda prinesla bo uteho tistim, ki bodo sprejeli, da 

sem resnično to Jaz, vaš ljubljeni Jezus, ki sem zdaj prišel, da bi vas objel v teh časih. 

Jaz, Jagnje Boţje, sedaj prihajam, da bi vas vodil k odrešenju. 

Brez Moje pomoči to ne bi bilo mogoče. 

Prinašam vam luč, zato morate hoditi za Menoj, da vas lahko privedem do Novega 

Raja. 

Pozivam vas vse, da bodite pogumni, močni in neustrašni v grozni divjini v kateri ste 

se zdaj znašli. 

To ne bo lahko, vendar vam obljubljam, da vam bom dal moč, ki bo to 

popotovanje naredilo manj naporno. 



Sprejmite to čemur ste priča v svetu, medtem ko očiščenje še naprej poteka z veliko 

intenzivnostjo. Vse to je potrebno, da se zgodi. 

Molite, molite, molite za potrpeţljivost in vztrajnost, kajti morate se dvigniti nad temo 

in Mi pomagati privesti vse človeštvo v luč. 

Nikoli ne izgubite upanja. Preprosto si zapomnite, da je vse kar je pomembno, da 

se človeštvo zdruţi kot eno. 

Vaše molitve, trpljenje in ljubezen do Mene – vse to mi bo pomagalo zdruţiti Mojo 

Sveto in dragoceno druţino v Mojem Novem Raju na zemlji. 

Veselite se, otroci, kajti to je ţivljenje, ki vam je namenjeno, če boste poslušni Moji 

Sveti Volji. 

Ljubim vas in vas blagoslavljam, dragi otroci, zaradi ljubezni in sočutja, ki ju imate do 

Mene, vašega ljubljenega Odrešenika. 

Vaš Jezus 

 

DEVICA MARIJA: SATAN NE BO POČIVAL DOKLER KATOLIŠKA 

CERKEV NE BO PORUŠENA DO TAL 

Sreda, 8. februar 2012 ob 20.30 

Jaz sem Brezmadeţno Spočetje. Jaz sem Devica Marija, Mati Boţja.  

Moj otrok, ta ubogi svet se nahaja v nemiru in medtem ko se ta nemir nadaljuje, se iz 

dneva v dan pribliţuje tudi Opozorilo. 

Napovedano je bilo, da se bo sovraštvo do mojega Sina razširilo na Njegovo Sveto 

Cerkev na zemlji. To se je ţe zgodilo. 

Satan ne bo počival, dokler Katoliška Cerkev ne bo porušena do tal. 

Ko se bo Cerkev porušila, se bodo pojavile dve strani. Ne glede na to kako zelo bo 

Cerkev trpela, le-ta ne more biti premagana. To se ne more zgoditi, otroci. 

Bog Oče bo dovolil da bo Cerkev na zemlji prestala isto trpljenje, kot ga je prestal 

Njegov ljubljeni Sin, Jezus Kristus, toda prav tako kot je Moj ljubljeni Sin vstal od 

mrtvih, bo tudi Cerkev ponovno vstala v slavi. 

Nikoli ne zapuščajte Katoliške Cerkve. 

Nikoli ne zavračajte ostale Krščanske Cerkve mojega Sina, kajti vsi vi sledite 

Kristusu. 



Vsi vi, ki verujete v mojega Sina morate postaviti svoje razlike na stran in se zdruţiti 

skupaj v boju proti Antikristu. 

Molite za zdruţitev vseh Boţjih otrok, preko te posebne Kriţarske Molitve (28): 

O Bog Najvišji, pred Teboj klečimo in Te rotimo, da bi se vsi Tvoji otroci zdruţili 

v boju za ohranitev Tvojih Krščanskih Cerkva na zemlji. Naj nas naše razlike ne 

razdelijo v teh časih velikega odpada v svetu. Dragi Oče, iz ljubezni do Tebe in v 

Imenu Tvojega ljubljenega Sina, našega Odrešenika Jezusa Kristusa Te rotimo, 

da nam podeliš milosti, da bomo ljubili drug drugega. Častimo Te. Ljubimo Te. 

Zdruţujemo se v boju za moč, da bi ohranili Tvoje Krščanske Cerkve na zemlji v 

času preizkušenj s katerimi se bomo soočili v prihodnjih letih. Amen. 

 

Zaupajte vame, otroci, da vas bom vodila proti Novemu Raju in vladavini mojega Sina 

na zemlji, kakor je bilo zamišljeno. 

Vaša ljubeča Mati 

Mati Odrešenja 

 

ZELO KMALU BO PRIŠEL ČLOVEK, KI BO TRDIL DA SEM JAZ 

Sreda, 8. februar 2012 ob 20.45 

Moja draga ljubljena hčerka, vse prerokbe, ki so bile napovedane se bodo kmalu 

uresničile pred neverujočim svetom. 

Celo nečiste duše, ki zavračajo Mene, njihovega Odrešenika in Mojega Večnega Očeta 

ne bodo mogle tega prezreti. Spraševale se bodo zakaj se to dogaja in prvič bodo 

končno spoznale, da nimajo nadzora nad svojo usodo. 

Te duše bodo kmalu spoznale resnico, ne glede na njihova zgrešena prepričanja in 

njihovo dojemanje pravice do osebnega dobička. 

Moja hčerka, prava pot, ki vodi naprej je, da molite, da te duše, ne glede na to kako 

izgubljene so za Mene, ne bodo zapeljane s strani Antikrista in Laţni Prerok 

Zelo kmalu bo prišel človek, ki bo trdil da sem Jaz. Toda, to seveda ne more biti res, 

kajti Jaz bom prišel šele ob koncu časov. 

Kljub temu bo ta človek kazal vse moje lastnosti, ki bodo zavedle uboge duše tako, da 

bodo verjele da sem to Jaz. 

On bo delal čudeţe, izvedel velika dejanja miru, humanitarna dejanja in dejanja javne 

naklonjenosti. 

Ljudje ga bodo malikovali in njegove moči bodo prihajale od Satana, kralja teme. 



Tako prepričljiv bo, da ko bo pokazal znamenja, ki so povezana z veliki svetniki bodo 

mnogi Moji posvečeni sluţabniki v poniţnosti padli pred njegove noge. 

Moja Beseda dana tebi, pravi prerokinji poslednjih časov, bo zavrnjena in 

označena kot herezija. 

Moja hčerka, zdaj ti dajem dovolj svaril, tako da bo čim večjemu številu Mojih otrok 

dana resnica preden se vse to zgodi. 

Naj te ne zavedejo tisti, ki se povišujejo v tvojih očeh kot da so sveti. Nikoli ne misli, 

da humanitarna dejanja vedno prihajajo od Mene. 

Satan je laţnivec. On je zvit in se bo na trenutke navzven predstavil kot ljubeč in 

dobrohoten. 

Bodi pozorna na tiste organizacije, ki jih vodijo zelo bogati posamezniki, ki se hvalijo 

o svojem prizadevanju za rešitev človeštva. Mnogi izmed njih delajo na skrivnem, da 

bi spodkopali Mojo Besedo. 

To vrsto prevare bo uporabil Antikrist, da bi rekrutiral dobronamerne, a naivne 

privrţence. 

Ko vas bo zapeljal boste postali ujeti. Nato vas bo zavedel, da sprejmete ţig zveri, 

ki se ga morate izogniti za vsako ceno ali pa boste postali za vedno izgubljeni za 

Mene. 

Bodite na preţi v vsakem trenutku. 

Vaša naloga je preprosta. Zapomnite si, da obstaja samo en Bog, tri osebe Svete 

Trojice: Bog Oče, Sin in Sveti Duh. 

Karkoli drugega, ki vam bo drugače rečeno, ne obstaja. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

NEČISTOVANJE, PORNOGRAFIJA IN PROSTITUCIJA – VSE TO JE 

SMRTNI GREH 

Četrtek, 9. februar 2012 ob 15.00 

Moja draga ljubljena hčerka, človek se mora odvrniti od greha in to kmalu. Tako 

mnogi grehi danes niso več videti kot taki. 

Ljudje tako zelo ţalijo Mojega Očeta, brez kakršnegakoli občutka krivde. 



Otroci, zaustaviti se morate.Vi uničujete svoja ţivljenja. Satan se mi posmehuje, ko se 

hvali zaradi tistih duš, ki mi jih krade prav vsako sekundo dneva. 

Če bi lahko videli kako na milijone duš pada v večni ogenj, bi umrli od šoka. 

Kako zelo se lomi Moje Srce ko gledam grozo, ki jo morajo trpeti te duše, ki so ţivele 

v hudih grehih, ko so bile še na zemlji. 

Grehi za katere so bili krivi, niso vedno tisti za katere predpostavljate, da so smrtni 

grehi. 

Govorim o nečistovanju, ki je tako zlahka sprejeto v današnjem svetu, sodelovanje pri 

pornografiji in gledanju le-te, prostituciji in spolnih zlorabah. 

V mislih imam sovraštvo do drugih, kot tudi do tistih, ki povzročajo bolečino in bedo 

tistim, ki so revnejši od njih. 

Prav tako mislim na greh malikovanja, kjer predvsem častite materialne dobrine, toda 

le-te niso nič drugega kot pepel. 

Ali ne razumete, da ko enkrat grešite na takšen način postajate iz dneva v dan vse bolj 

oddaljeni od Mene? Zaradi tega se boste zelo teţko osvobodili vpliva, ki ga ima nad 

vami kralj teme. 

Zbudite se, otroci! Zavedajte se obstoja Pekla! Zelo se bojte vstopiti skozi vrata 

večnega pogubljenja! 

To vam pravim, ne da bi vas prestrašil, temveč da bi zagotovil, da razumete, da vas bo 

smrtni greh vodil tja, razen če se boste zdaj vrnili nazaj k Meni. 

Veliko molitve bo potrebno, da se boste vrnili nazaj k Meni, toda prisluhnite Mi zdaj: 

tisti izmed vas, ki ste obupani, ţalostni in se počutite nemočni zaradi brezna greha v 

katerem se nahajate, preprosto Me prosite za odpuščanje in vam bom odpustil. 

Izkazati morate resnično kesanje nad svojimi grehi in iti k Spovedi. Če ne morete iti k 

Spovedi, potem molite sedem zaporednih dni Mojo Kriţarsko Molitev (24) za 

popolni odpustek za odvezo: 

 

O moj Jezus, Ti si Luč sveta. Ti si Ogenj, ki se dotikaš vseh duš. Tvoje Usmiljenje 

in Ljubezen ne poznata meja. Nismo vredni Ţrtve, ki si jo storil s Svojo smrtjo na 

Kriţu. Kljub temu vemo, da je Tvoja Ljubezen do nas večja od ljubezni, ki jo 

imamo mi do Tebe. Podeli nam, o Gospod, Dar Poniţnosti, da bomo vredni 

Tvojega Novega Kraljestva. Napolni nas s Svetim Duhom, da bomo korakali 

naprej in vodili Tvojo Vojsko, da bo oznanjala Resnico Tvoje Svete Besede in 

pripravila naše brate in sestre na SlavoTvojega Drugega Prihoda na zemljo. 



Hvalimo Te. Slavimo Te.Darujemo Ti sami sebe, svoje ţalosti in trpljenje kot dar 

Tebi za rešitev duš. Ljubimo Te Jezus!Usmili se vseh Svojih otrok, kjerkoli se 

nahajajo. Amen. 

Jaz nikoli ne obupam nad grešniki. Posebno naklonjenost čutim do njih. 

Ljubim jih na zelo poseben način, toda sovraţim njihove grehe. 

Pomagajte Mi, da vas rešim, otroci. Ne odlašajte tako dolgo dokler ne bo prepozno. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

BOG OČE: ČUTILI BOSTE POTRESE KOT DEL MAJHNE KAZNI PRED 

OPOZORILOM 

Petek, 10. februar 2012 ob 19.50 

Jaz sem Bog Oče, Stvarnik vseh stvari. Prihajam v Imenu Svete Trojice. 

Moja ljubljena hčerka, danes naznanjam, da so bile zaključene vse priprave na Veliko 

Usmiljenje Mojega Sina. 

Prosim, povej Mojim otrokom, da je njihova dolţnost, da molijo za vse duše, ki so se 

ločile od Mene, Njihovega Večnega Očeta. Samo vi, otroci, lahko pomagate rešiti te 

duše. 

Ţelim vam tudi povedati, da boste čutili številne potrese, ker bom poslal na zemljo 

majhno kazen, da kaznujem tiste hudobne duše, ki mučijo njihove sorojake. 

Moja hčerka, ko se bo ta kazen končala, bo prišel čas za Opozorilo. 

Ljudje bodo častili Mojega Sina, ko bodo prosili odpuščanja za grehe s katerimi so Me 

ţalili. 

Mnogi se bodo spreobrnili. Mnogi bodo umrli. Duše tistih, ki bodo umrli so lahko 

rešene preko vaših molitev. Po Opozorilu se bo svet malce umiril in čas bo dan za 

kesanje. 

Ne pozabite, Jaz ljubim vse Svoje otroke, toda kot vsak dober Oče, moram tudi Jaz 

kaznovati Svoje otroke z namenom, da bodo spoznali razliko med dobrim in slabim. 

To očiščenje bo zbudilo Moje otroke. Še veliko več ljudi bo s hvaleţnostjo sprejelo 

milosti, ki se bodo izlile na človeštvo v času Opozorila. 



Ljubim vas, otroci. Moja ţelja je, da rešim vsakega izmed vas, tudi trdovratne 

grešnike, ki ne bodo sprejeli obstoja Svete Trojice. 

Vaš ljubljeni Oče 

Bog Najvišji 

 

MOJ UBOGI, SVETI PREDSTOJNIK, PAPEŢ BENEDIKT XVI. BO 

IZRINJEN IZ SVETEGA SEDEŢA V RIMU 

Sobota, 11. februar 2012 ob 11.30  

Moja draga ljubljena hčerka, vojne se povsod po svetu povečujejo. Roka Mojega 

Očeta bo zelo kmalu posredovala in zaustavila to zlo. 

Ne bojte se, kajti načrti za rešitev človeštva so dokončani. Moje Veliko Usmiljenje, 

ki bo dano vsakemu od vas ni več daleč stran. 

Nikoli se ne bojte dejanj Antikrista, ker imate vi, dragi otroci, moč v sebi, da preko 

vaših molitev omilite njegov vpliv v svetu. 

Ostali svetovni voditelji bodo kmalu umorjeni in Moj ubogi Sveti Predstojnik, 

Papeţ Benedikt XVI. bo izrinjen iz Svetega Sedeţa v Rimu. 

Moja hčerka, prejšnje leto sem ti povedal o načrtu znotraj hodnikov Vatikana. 

Načrt za uničenje Mojega Svetega Predstojnika je bil zasnovan na skrivnem, 17. 

marca 2011. Ta načrt se bo uresničil, kajti to je bilo napovedano. 

Razširi zdaj Mojo Sveto Besedo v vsak kotiček sveta in poskrbi, da se bodo tiskani 

izvodi Mojih Sporočil razširili kolikor je mogoče v čim več drţavah. 

Vodena si, zato moraš delati po najboljših močeh. V molitvi Me prosi, da ti pošljem 

pomoč in se bo zgodilo. 

Vaš Jezus 

OSTALE DRŢAVE BODO SLEDILE ANGLIJI IN PREPOVEDALE JAVNO 

MOLITEV 

Nedelja, 12. februar 2012 ob 10.30 

Moj otrok, kako zelo se jočem, ko vidim kako zelo veliko ljudi poskuša izkoreniniti 

čaščenje Mojega ljubljenega Sina! 

Povedala sem vam ţe, da se je bitka pričela. V teku so načrti, da bi v Angliji 

prepovedali javno molitev k Bogu Očetu in Njegovemu ljubljenemu Sinu, Jezusu 

Kristusu. 



To je šele začetek. To bo zelo kmalu uveljavljeno v šolah in ostalih javnih ustanovah 

dokler ne bo postalo nezakonito moliti v Cerkvah posvečenih mojemu Sinu, Jezusu 

Kristusu.  

Ljudje in tisti na visokih poloţajih bodo iz sovraštva do mojega Sina naredili vse 

kar je v njihovih močeh, da bi prepovedali javno prakticiranje Krščanstva. 

Tisti, ki sovraţijo mojega Sina trdijo, da ne verjamejo v mojega Sina. Toda, kako 

lahko izkazujejo toliko sovraštva do nekoga v katerega ne verjamejo? 

Njihov prezir do mojega Sina bo postal vidnejši, ko bodo druge drţave sledile Angliji 

in prepovedale javno prakticiranje Krščanstva. 

Čaščenje mojega Sina bo postalo kaznivo dejanje. 

Ostale religije, ki verujejo v Boga Očeta bodo tudi trpele. 

Vendar pa ne bodo trpele tako zelo kot Rimokatoliška Cerkev in ostali Kristjani. 

Njihovo trpljenje bo postalo intenzivno. 

Molite, otroci, da se prepreči večino tega zla, medtem ko postaja to zlo vse bolj očitno. 

Tisti, ki trdijo, da ne verjamejo v mojega Sina so ostali skriti tako dolgo časa. 

Zdaj bodo samozavestno prišli na plano in preganjali mojega Sina preko trpljenja, ki 

ga bodo povzročili Njegovim vernim. 

Močno molite, otroci, da zaščitite svojo vero in pravico do javnega čaščenja mojega 

Sina, brez da bi se tega morali sramovati. 

Prosim, molite to Kriţarsko Molitev (29) da bi zaščitili prakticiranje Krščanstva 

O moj Gospod Jezus Kristus, rotim Te, da izliješ Svojega Svetega Duha na vse 

Svoje otroke. Rotim Te, odpusti tistim, ki v svojih dušah gojijo sovraštvo do 

Tebe. Molim, da bodo ateisti odprli svoja zakrknjena srca v času Tvojega 

Velikega Usmiljenja in da Te bodo Tvoji otroci, ki Te ljubijo, častili z 

dostojanstvom ter tako premagali vsakršno preganjanje. Prosim Te, napolni vse 

Svoje otroke z Darom Svojega Duha, da lahko pogumno vstanejo in vodijo Tvojo 

Vojsko v poslednjo bitko proti Satanu, njegovimi demoni in vsem tistim dušam, 

ki so zasuţnjene z njegovimi laţnimi obljubami. Amen. 

Pojdi v miru, moj otrok. Povej ljudem naj se pripravijo na to veliko krivico. 

Hvala, ker si se odzvala mojemu klicu danes. 

Marija, Kraljica vseh angelov 

Mati Odrešenja 

 



SVETO PISMO NI POTISNJENO NA STRAN ZARADI TEH SPOROČIL 

Nedelja, 12. februar 2012 ob 15.00 

Moja draga, ljubljena hčerka, včeraj sem te pogrešal. Zbudil sem te ponoči, ali se 

spomniš? Preveč utrujena si bila, toda kako zelo sem ţelel govoriti s teboj takrat! 

Danes te moram pozvati, da poveš svetu, da se bodo stopnjevale vojne in če še več 

Mojih vernih ne bo molilo, bo prišlo do jedrske vojne. 

Vse to je blizu. Molitev lahko to prepreči in Roka Mojega Večnega Očeta. 

Še več Svojih vernih potrebujem, da bi širili Mojo Sveto Besedo dano vsemu 

človeštvu v dobro vaših duš. 

Tebe, Moja hčerka napadajo tisti, ki govorijo, da je Sveto Pismo potisnjeno na stran 

zaradi teh Sporočil. To ni res. 

Moja Sporočila v teh časih so dana zato, da okrepijo nauke vsebovane v Svetem 

Pismu, kajti mnogi v današnjem svetu ne poznajo vsebine Svetega Pisma. 

Niti ne bodo prepoznali opozorilna znamenja poslednjih časov, razen če jih ne 

bom zdaj razodel tebi. 

Zakaj je temu tako? Pripraviti moram vaše duše na Moj Novi Raj. Nikoli se ne 

počutite, da vas poskušam pripeljati na drugo pot. 

Kajti samo ena pot vodi do Raja in Jaz sem Tisti, ki vas bo vodil do Njegovih Vrat. 

Sprejmite Mojo Besedo. 

Prisluhnite Mojemu Klicu. 

Pogumno hodite za Menoj, brez strahu v srcu, ko vodim Svojo vojsko, ki Mi bo 

pomagala, da ponovno prevzamem Svoje Kraljestvo na zemlji. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

SATANOVI POSLEDNJI DNEVI: KOT OSA, KI UMIRA, TAKRAT JE NJEN 

PIK NAJBOLJ BOLEČ 

Ponedeljek, 13. februar 2012 ob 15.30 

Moja hčerka, prosim, zapomni si, da se človek mora samo ozreti okoli sebe in bo 

spoznal, da so nastopile velike spremembe v svetu. 



Normalni vsakodnevni dogodki ne izgledajo več isto. Otroci, veselje, ki ga prejemate 

od materialnih dobrin so izgubile svoj blišč. Ne privlačijo vas več. Prepletene so z 

masko praznine. 

Zakaj je temu tako? Ali ne veste da to povzroča vpliv Antikrista in njegova 

navzočnost na zemlji? 

On, Satanov izrodek, je okuţil vse nivoje vaše druţbe: politiko, vojsko, finančne 

inštitucije, humanitarne organizacije in celo vaše cerkve. 

Niti enemu sektorju ni prizanašal z namenom, da povzroči trpljenje človeštvu v teh 

njegovih poslednjih dneh na zemlji. 

Zapomnite si, da sem Jaz, vaš Jezus, dal Svojim vernim moč Svetega Duha, da 

postanejo ti zlobni storilci nemočni. 

Bolj ko se boste v moči svoje vere borili v tej bitki, manjši vpliv bo imel Antikrist. 

Molitev bo pomagala izkoreniniti to zlo, še posebno Kriţarske Molitve dane tebi, 

Moja glasnica. 

Vse zlo je lahko uničeno z molitvijo. Tako preprosto je to. 

Dnevi so prešteti za obstanek Satana in njegove vojske. Vendar pa tako kot osa, 

ki umira, takrat bo njen pik najbolj boleč. 

Bodite potrpeţljivi in vztrajni v času teh preizkušenj. Tako boste vi, Moja vojska v 

upanju in edinosti samozavestno korakali proti vratom Mojega Novega Raja na 

Zemlji. 

Vaš Odrešenik, Jezus Kristus 

 

BOG OČE: EVROPA BO PRVA TARČA RDEČEGA ZMAJA, NATO ZDA 

Torek, 14. februar 2012 ob 18.00 

Moja hčerka, časovnica glede Moje kazni in Opozorila ni za tvoje vedenje. 

Ni se potrebno obremenjevati o Moji časovnici, kajti vse to se bo zgodilo samo v 

skladu z Mojo Sveto Voljo. 

Kljub temu vedi tole: Rdeči Zmaj, o katerem sem ti govoril nekaj časa nazaj, se je 

zdaj tiho dvignil, toda s smrtonosnim namenom, da uniči Kristjane po vsem svetu. 



Tako dolgo je bil potrpeţljiv in čakal, toda zdaj bo z ognjem iz svojih ust uničil vse 

kar predstavlja in časti Mene, Boga Najvišjega in Mojega ljubljenega Sina, Jezusa 

Kristusa.  

Evropa bo njegova prva tarča in nato Zdruţene Drţave Amerike. 

Uveden bo komunizem in gorje tistim, ki bodo nasprotovali vladavini Rdečega 

Zmaja. 

Moja hčerka, zavedam se, da so nedavna Boţja Sporočila dana tebi vznemirjujoča, 

toda Resnica mora biti razodeta. 

Samo po razkritju prerokb se bo vera obnovila. Prerokbe dajem Svojim otrokom zato, 

da bodo spoznali Resnico Mojih Naukov. 

Vse prerokbe dane Mojemu preroku Danielu in apostolu Janezu se bodo odvile 

plast za plastjo.  

Moja hčerka, podrobnosti prerokb bodo dane tebi, da boš pomagala tvoriti ostanek 

Moje Cerkve na zemlji. 

Moji otroci bodo potrebovali tolaţbo preko Mojih Sporočil ljubezni in Jaz bom 

zagotovil, da se to zgodi. 

Otroci, naslonite se na Mene, vašega ljubljenega Očeta in dal vam bom potrebne 

milosti, da premagate sovraţnika. 

Rdeči Zmaj in njegovi slepi zavezniki ne morejo zmagati. Njihova vladavina ne bo 

trajala samo kratek čas, ampak bodo tudi pahnjeni v ogenj večnega pogubljenja.  

Molite za njihove duše. S svojimi molitvami jim lahko pomagate in jih rešite. 

Opozorilo ne bo veliko pomenilo Satanovim privrţencem, rdečemu zmaju in njegovi 

vojski. 

Tako zelo so zakrknjena njihova srca, da se bodo namerno pridruţili Satanu. Oni so 

zvesti laţnemu raju, ki jim ga je obljubil. 

Prav tako kot je izbranim dušam dan dar prikazovanj, ali v tvojem primeru dar videnja 

Mene in Mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, tako so določenim dušam pokazana 

videnja Satana in njegovih padlih angelov. 

Satanovi privrţenci so tako zelo zvesti Satanu, da bi mnogi izmed njih rajši umrli kot 

priznali Mene, njihovega Vsemogočnega Očeta. 

Otroci, obljubljam vam, da bom zaščitil vse Svoje otroke, ki imajo v svojih dušah 

vtisnjen Pečat Moje Ljubezni. 



Obvarovani boste preganjanja, zato da boste ostali močni in molili z vsem svojim 

bitjem za te hudobne ljudi. 

To bo pomagalo omiliti grozno trpljenje ter preprečiti vojno, lakoto in versko 

preganjanje. 

Poleg svojih vsakodnevnih molitev morate moliti zdaj tudi k Meni, vašemu Očetu to 

posebno Kriţarsko Molitev (30) da bi preprečili vojno, lakoto in versko 

preganjanje. 

O moj Večni Oče, Bog Stvarnik Vesolja, v Imenu Tvojega preljubega Sina Te 

rotim, daj da Te bomo bolj ljubili. Pomagaj nam, da bomo pogumni, neustrašni 

in močni v soočanju z nasprotovanji. Sprejmi naše ţrtve, trpljenje in preizkušnje 

kot dar, ki ga polagamo pred Tvoj Prestol za rešitev Tvojih otrok na zemlji. 

Omehčaj srca nečistih duš. Odpri jim oči za Resnico Tvoje ljubezni, da se bodo 

lahko pridruţili vsem Tvojim otrokom v Raju na zemlji, ki si ga po Svoji Volji 

ljubeče ustvaril za nas. Amen. 

 

Otroci, prosim, ne ignorirajte Mojega Nebeškega posredovanja v vašem ţivljenju 

danes. 

Tisti z globoko ljubeznijo do Mene, vašega Očeta, vedite, da vas moram pripraviti na 

to pomembno popotovanje. 

Če ne bi govoril z vami v teh poslednjih časih, kot jih kličete na zemlji, ne bi 

izpolnjeval Svoje dolţnosti kot vaš ljubeči Stvarnik in Oče. 

Potolaţiti ţelim tiste, ki ste morda prestrašeni zaradi Mojih Svetih Besed, tako da 

vam povem, da to ne pomeni konec sveta. 

To preprosto pomeni konec Satanove vladavine na zemlji, česar se morate 

veseliti, otroci. 

Pribliţuje se čas, ko bo Moj Sin ob Njegovem Drugem Prihodu prevzel Svoj zakoniti 

prestol in vladal v Novem Popolnem Raju na Zemlji. 

Moje Srce se napolnjuje z veseljem, ko vam govorim o Novi Zemlji, ki sem jo 

pripravil za vas. 

Moji otroci bodo ţiveli tisoč let v Raju, ki sem ga ustvaril za Adamo in Evo. 

Tam bo mir, ljubezen in harmonija in ničesar več si ne boste ţeleli. 

Ljudje se bodo poročali in imeli otroke. Roţe, reke, morja, hribi in jezera vam bodo 

vzela sapo. 



Ţivali bodo ţiveli z Mojimi otroci v harmoniji in Moj Sin, Jezus Kristus bo z 

ljubeznijo vladal nad vami. 

Samo takrat se bo zgodila Moja Sveta Volja kakor je v Nebesih tako na Zemlji. 

Vaš ljubeči Oče 

Bog, stvarnik vsega človeštva 

Bog Najvišji 

 

ZLOBNA SKUPINA IZVRŠUJE NAJVEČJO LAŢ, DA BI PREVZELA 

NADZOR NAD DRŢAVAMI 

Četrtek, 16. februar 2012 ob 20.00 

Moja draga, ljubljena hčerka, Mojim otrokom, vsem Mojim vernim moraš povedati 

naj se poveţejo v molitvi in tvorijo verigo zaščite. 

Ko se boste zdruţili kot bratje in sestre v molitvi za izgubljene otroke, ki tavajo po 

svetu v iskanju Moje Ljubezni, a ne najdejo miru v svojih dušah, jih boste lahko rešili. 

Oni potrebujejo vaše molitve, kajti Opozorilo ne bo spreobrnilo teh ubogih duš. 

Vi, Moji zvesti verni Mi prinašate tolaţbo, ki jo potrebujem, ko gledam strašne 

bolečine in stiske, ki jih zdaj prestajajo Moji otroci v skoraj vsakem kotičku sveta.  

Ta zlobna skupina, sestavljena iz nekaterih najvplivnejših ljudi in elit, izvršuje 

največjo laţ, tako da namerno načrtuje, da bi prevzela nadzor nad drţavami na 

Bliţnjem Vzhodu, v Evropi in Zdruţenih Drţavah Amerike. 

Njihov načrt se uresničuje pred vašimi očmi. Ali ne vidite tega? Ta načrt se je razvijal 

več desetletij. 

Vsi Moji otroci morajo ostati budni v vsakem trenutku. 

Ne dovolite, da vam vzamejo drţavo. Uprite se jim. 

Denar je njihovo oroţje prevare. Zlom vašega bančnega sistema je bil namerno 

povzročen. Zdaj se pripravljajo na naslednjo fazo njihovega načrta. 

Vi, otroci, lahko preko vaših molitev preprečite njihove načrte. 

Moj Oče ţe postavlja ovire na njihovo pot.  



Moji verni so razkropljeni v številnih drţavah. Zdaj se morate zdruţiti skupaj v 

molitvi, da bi zaustavili Evropske voditelje, med katerimi so nekateri zelo odločni, 

da bi v svoji zlobi povzročili strašno stisko nedolţnim ljudem. 

Pozivam vas, da molite to Kriţarsko Molitev (31) da bi jih zaustavili. 

O moj Jezus, naj se po moji molitvi Tvoj Sveti Duh spusti na tiste voditelje, ki jih 

vodijo poţelenje, pohlep, skopost in napuh, da bodo prenehali preganjati Tvoje 

nedolţne otroke. Prosim Te, zaustavi revščino, lakoto in vojne, ki uničujejo Tvoje 

otroke. Molim, da bodo evropski voditelji odprli svoja srca Resnici Tvoje 

Ljubezni. Amen. 

Moja hčerka, veriga molitve se bo razširila daleč naokoli in moč Svetega Duha bo 

pomagala zaustaviti te ljudi, ki imajo vpliv, da preprečijo trpljenje in prenehajo s 

svojimi dejanji. 

Širite spreobrnjenje tako, da širite Mojo Besedo. 

Ura Mojega Prihoda in kraljevanja je blizu. Zaradi tega ne bo dovolj časa, da bi bile 

rešene vse duše. 

Delajte po svojih najboljših močeh za Mene, vašega Jezusa, ki vas vse ljubim in 

cenim.  

Otroci, sodelovati moramo med seboj v dobro vsega človeštva v naši bitki, da 

zaustavimo Antikrista in njegov odvraten načrt prevare. 

Od vas pričakujem upanje, ljubezen in molitve, otroci. 

Hvala vam za vso vašo zvestobo in poslušnost. 

Niste videli, a kljub temu verujete. Ko ste slišali Moj Glas preko teh Sporočil ste Me 

prepoznali. 

To ste lahko storili zato, ker Sveti Duh kraljuje v vaših dušah. 

Ta veliki dar morate deliti z drugimi, tako da bodo lahko vsi vaši ljubljeni skupaj z 

vami vstopili v Moj Novi Raj na Zemlji. 

Ljubim prav vsakega izmed vas. Toliko tolaţbe in veselja Mi prinašate! 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

 



DEVICA MARIJA: ČE BOSTE UZAKONILI SPLAV NA IRSKEM BOSTE 

PRETRGALI VEZ DO MOJEGA SRCA 

Petek, 17. Februar 2012 ob 15.30 

Jaz sem vaša ljubljena Mati, Kraljica angelov, Devica Marija, Brezmadeţno Spočetje. 

Oh kako zelo se jočem danes, ker je Irska, drţava najbolj predana meni, njihovi 

ljubljeni Materi, postala ţrtev Satana! 

Velika tema se je spustila nad ta narod. Toliko ljudi je izgubilo vero, prav tako pa so 

tako mnogi obrnili svoja srca proč od mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa. 

Moji otroci na Irskem so dovolili, da je Satan spremenil njihova srca v kamen. 

Tisti, ki ljubijo mojega Sina trpijo, ker so priča sekularizmu, ki je prevzel nadzor nad 

to nekoč sveto drţavo. 

Poskusi zdaj potekajo, da bi uzakonili splav. Mojega preljubega Sina bo globoko 

prizadelo, če se bo to zgodilo. 

Moji otroci, če boste uzakonili splav na Irskem, boste pretrgali vez, ki vas je 

pripeljala tako blizu Mojemu Srcu. 

Tako veliko ljudi na Irskem ţali mojega Sina z nespoštovanjem, ki Mu ga zdaj 

izkazujejo. Tudi mene več ne prenašajo in moje ime je omalovaţevano. 

Prisluhnite mi, otroci na Irskem, ki ste izbrani kot posebne duše, da bi širili 

Besedo mojega Očeta po vsem svetu. 

Molite, molite, molite, da se ti načrti za uzakonitev splava ne bi zgodili. 

Če se bo to zgodilo bo Irska izgubila veliko naklonjenost v Kraljestvu mojega 

Očeta. 

Greh splava je najhujši greh v očeh mojega Očeta in najhujša oblika genocida. 

Boriti se morate proti temu zlu, otroci. To morate storiti sedaj ali pa bo zadnja boţja 

vez, ki bi morala biti okrepljena, namesto tega oslabljena. 

Upreti se morate, otroci, in se zavzeti za vašo Katoliško in Krščansko vero, kajti 

ţelijo vam jo ukrasti. 

Ne dovolite, da se vam oblastniki posmehujejo, ko razglašate Sveto Boţjo Besedo. 



Duh teme ne prekriva samo vaše drţave, temveč tudi svetišča, kjer naj bi bila jaz 

čaščena. 

Ţalostna sem in jokam, ko vidim mojo ljubljeno Irsko, ki je padla na stranpota. 

Kljub temu še obstaja upanje, otroci. Vendar pa se morate zdruţiti in zaščititi svojo 

vero. 

Kmalu boste ne samo prisiljeni opustiti vašo Katoliško vero, temveč tudi svojo 

Krščansko vero. 

Rešite svojo drţavo pred socializmom in posvetno diktaturo. 

Oblastniki se bodo zavzeli za pravice drţavljanov, toda zanikali bodo te iste pravice, 

za katere se zavzemajo, vključno s pravico do molitve. 

Prisilili vas bodo, da uzakonite pravico do umora še nerojenih otrok. 

Ne pozabite, da je Bog, Vsemogočni Oče ljubeče ustvaril prav vsako dušo. 

Kdorkoli, ki se odloči za splav ali sodeluje pri zlobnem dejanju splava stori smrtni 

greh. 

Molite, molite, molite mojo Kriţarsko Molitev (32) za Irsko 

O Mati Odrešenja, moli za svoje otroke na Irskem, da bi preprečili uzakonitev 

zlobnih dejanj splavov v naši drţavi. Zaščiti ta sveti narod pred vse globljim 

pogrezanjem v obup in pred temo, ki pokriva našo drţavo. Odţeni Satana, ki ţeli 

uničiti tvoje še nerojene otroke. Moli, da bodo politični voditelji zbrali pogum in 

prisluhnili tistim, ki ljubijo tvojega Sina ter tako upoštevali Nauke našega 

Gospoda, Jezusa Kristusa. Amen. 

Pojdi zdaj, moj otrok, in povej mojim otrokom na Irskem, da morajo ostati močni. 

Zavzeti se morajo za to kar je prav. 

Nikoli jih ne sme biti strah razglašati resnico Svete Boţje Besede, ne glede na to kako 

teţko je to lahko. 

Vaša ljubljena Kraljica Nebes 

Mati Odrešenja 

 

 

 



EVROPSKE DRŢAVE BODO PODLEGLE NIČ BOLJŠI DIKTATURI, KOT 

JE BILA V DNEVIH HITLERJA 

Sobota, 18. februar 2012 ob 16.00 

Moja draga ljubljena hčerka, Moj namen je, da zaščitim čim več Mojih vernih. Roka 

Mojega Očeta se bo kmalu spustila in kaznovala hudobijo človeštva ter preprečila 

strašna grozodejstva grešnikov, ki ţelijo uničiti številne narode. 

Vsi vi boste zaščiteni, toda odgovorni ste za druge ljudi. 

Glejte zdaj kako bodo Evropske drţave podlegle nič boljši diktaturi, kot je bila v 

dnevih Hitlerja. 

Globalna skupina je ţe pripravila načrte za prevzem vsake drţave v Evropi. 

Babilon bo padel, kot je bilo napovedano. 

Medved in rdeči zmaj bosta šla v vojno, prav tako kot je bilo prerokovano. 

Rim bo postal sedeţ zlobne vladavine in prevlade. 

Italija se bo zrušila. 

Spremembe v Grčiji bodo uporabljene kot izgovor, da uničijo Babilon. 

Vse to se bo zdaj uresničilo v svetu. 

Molitev lahko omili muke Mojih ubogih otrok, ki bodo prisiljeni rotiti za hrano, ki jo 

potrebujejo za preţivetje. 

Z njimi bodo ravnali kot z otroki, vendar pa bodo poteptani in postali suţnji 

globalne skupine, ki sodeluje z Evropskimi voditelji. 

Vsi ti ljudje so izdajalci. Oni niso izdali samo tiste, katerim sluţijo, ampak tudi Boga, 

Mojega Vsemogočnega Očeta. 

Njegovo Ime je osovraţeno s strani te skupine, ki je prepovedala čaščenje Njega v 

njihovih drţavah. Zaradi tega bodo trpeli. Kaznovani bodo. Preprečena jim bo 

izpolnitev njihovega zlobnega poslanstva. 

Jeza Mojega ljubljenega Očeta je zdaj dosegla nepredstavljive razseţnosti. Vzpon 

velikega Rdečega Zmaja je zdaj neizbeţen. 

Toliko uničenja obstaja, otroci. Toliko poţelenja po moči in nadzoru. Toliko sovraštva 

do Mene, njihovega Odrešenika. 

Satanovi štirje glasniki so prišli na plano in zdaj delujejo znotraj teh skupin. 



Te zlobne in vplivne voditelje vodi Antikrist, ki je zdaj zelo aktiven. Antikrist ima v 

lasti zelo veliko organizacijo. 

Tako zelo pretkani so ti ljudje, da se le redki zavedajo kaj oni v bistvu počnejo. 

Moji otroci, poskušali bodo prevzeti nadzor nad drţavami in zdelo se bo kot da se vsi 

njihovi načrti uresničujejo. Toda Moj Oče bo posredoval. 

Gorje tistim, nad katere se bo spustila jeza Mojega Očeta. 

Sploh jim ne bo dana nobena priloţnost, da bi trepetali pred Njim, če se ne bodo 

takoj pokesali. 

Otroci, le redki izmed vas ste ozaveščeni o resnici, kajti mnogi izmed teh ljudi imajo 

nadzor nad mediji, za katere ste prepričani, da poročajo resnico.  

Vi nimate nobenega drugega sredstva, preko katerega bi izvedeli kaj se dogaja v svetu. 

Tiste organizacije, za katere ste prepričani, da so odgovorne organizacije in da skrbijo 

za dobrobit narodov, so v bistvu prav te skupine, ki jih vodi Antikrist. 

Narodi, za katere ste prepričani, da so zlobni, so v bistvu preganjani in jih 

uporabljajo kot lutke, tako da za zunanji svet izgledajo zlobni. 

Ne smete vedno verjeti v to, kar vam je izročeno v imenu pravice. 

Močno molite za vse svoje brate in sestre, katere bodo poteptali ti ljudje. 

Molite, da bo Opozorilo zakasnilo njihova dejanja. Molite za omilitev vpliva, ki ga 

bo povzročil načrt za ukinitev vaših pravic do vašega denarja in vaše hrane ter za 

ukinitev vaše pravice do prakticiranja Krščanstva in ostalih religij, ki častijo 

Mojega Očeta. 

Vaš ljubljeni Jezus Kristus 

Odrešenik človeštva 

ZVER Z DESETIMI ROGOVI JE EVROPSKA UNIJA 

Nedelja, 19. februar 2012 ob 3.00 

Moja draga, ljubljena hčerka, ne smeš se bati teh Sporočil, kajti dana so svetu iz 

ljubezni, ki jo imam do vsega človeštva. 

Spoznanje dogodkov, ki prihajajo bo pomagalo pripraviti Moje otroke, da bodo lahko 

branili resnico. 

Moja svarila lahko pomagajo širiti spreobrnjenje in bodo omogočila Mojim otrokom, 

da še enkrat priznajo resnico Moje Obljube ponovnega prihoda. 



Moj Drugi Prihod se bo zgodil v času vašega ţivljenja, otroci. 

Vi, iz te generacije, boste uţivali čudesa Mojega Slavnega Kraljestva na zemlji. 

Moji izbrani otroci, čudesa Mojega Slavnega Kraljestva na zemlji bodo uţivali 

tudi tisti, ki so Mi obrnili hrbet in ki zanikajo obstoj Mojega ljubljenega Očeta, 

Boga Najvišjega. 

Moja Ljubezen bo prekrila tiste, ki Me prezirajo. Sčasoma se bodo spreobrnili. 

Ne bo dovolj, da boste samo sprejeli Moja Sporočila dana tebi, Moji prerokinji 

poslednjih časov, ki ti je dana odgovornost, da odpreš sedem pečatov. 

Kar je resnično pomembno je odrešenje vseh vaših bratov in sester v svetu. 

Dve zaveznici, Rusija in Kitajska bosta zdruţili moči. To se bo zgodilo, medtem ko 

se bo Zver z desetimi rogovi dvignila in zavladala nad svojim nedolţnim ljudstvom, ki 

ţe tako dolgo trpi. 

Moja hčerka, Zver z desetimi rogovi je Evropska Unija, ki je omenjena kot 

Babilon v Knjigi Razodetja. 

Babilon bo padel in nad njim bo zavladal veliki Rdeči Zmaj, Kitajska in njegov 

zaveznik Medved, Rusija. 

Ko se bo to zgodilo, bo zavladal komunizem in gorje tistim, ki bodo prakticirali 

svojo vero v njuni navzočnosti. 

Vse religije bodo prepovedane, toda Kristjani bodo prestajali največje preganjanje. 

Rimokatoličane sploh ne bodo prenašali. Oni bodo morali darovati Maše na 

skrivnem. 

Otroci in vsi Moji verni, napočil je čas, da začnete načrtovati za svojo prihodnost. 

Vodil vas bom v vsakem trenutku. 

Začnite se pripravljati zdaj, kajti dan vam bo čas, da to storite. 

Ponovno vam pravim, molitev, in le-te mora biti veliko, bo omilila moč Zveri, 

Medveda in Rdečega Zmaja. 

Njihova vladavina bo trajala zelo kratek čas, kajti po tem bodo uničeni. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Rešitelj človeštva, Jezus Kristus 



BOG OČE: VSTANITE ZDAJ IN SPREJMITE MOJ PEČAT, PEČAT ŢIVEGA 

BOGA 

Ponedeljek, 20. februar 2012 ob 00.20 

Moja ljubljena hčerka, Moje srce se napolnjuje z ţalostjo zaradi grehov Mojih otrok. 

Tako kot vsakega ljubečega Očeta tudi Meni njihovo zlobno sovraštvo drug do 

drugega trga Moje Srce na dvoje. 

Je kot meč, ki prebada Moje Srce in v Njem ostaja. 

Jaz Bog Najvišji, bom zaradi svobodne volje, ki sem jo dal vsem Svojim otrokom, 

moral dokler ne pride Novi Raj na zemljo, trpeti trajno bolečino. 

Nato se boste, Moji otroci soglasno zdruţili z Mojo Sveto Voljo. 

Dokler se to ne zgodi, ne more biti miru na zemlji. 

Samo ko bodo Satan in tisti, ki suţenjsko sledijo njegovim laţnim obljubam, uničeni, 

bo svet končno postal miren. 

Moja hčerka, Mojim otrokom povej, da ne uţivam v tem, da jih kaznujem, ker jih 

ljubim. 

Oni so Moji, Moje ljubljeno stvarstvo. Ko vidim, kako je Satan pokvaril njihove duše, 

je to stalna muka Zame, njihovega ljubljenega Očeta. 

Vse vas, ljubljeni otroci, ki poznate Mene in Mojo ljubezen do vas ţelim privesti v 

Moj čudoviti Novi Raj na zemlji. 

Obljubljam vam, da bo preganjanje hitro minilo in da boste zaščiteni, kajti zdaj 

vam podarjam Pečat Svoje Ljubezni in Zaščite. 

S tem boste ubeţali tistim, ki bodo v vaših drţavah povzročali stiske. 

Moj Pečat je Moja Obljuba Odrešenja. Po tem Pečatu vas bom napolnil s Svojo 

Močjo in nič hudega se vam ne bo zgodilo. 

To je čudeţ, otroci. Samo tisti, ki se priklanjajo pred Menoj, njihovim Gospodom in 

Stvarnikom vseh stvari, kot majhni otroci z ljubeznijo v svojih srcih do Mene, so 

lahko blagoslovljeni s tem Boţjim Darom. 

Vstanite zdaj in sprejmite Moj Pečat, Pečat Ţivega Boga. 

Izgovorite to Kriţarsko Molitev (33) in potrdite Moj Pečat. Sprejmite ga z 

ljubeznijo, veseljem in s hvaleţnostjo: 

»O Moj Bog, moj ljubeči Oče, z ljubeznijo in s hvaleţnostjo sprejmem Tvoj Boţji 

Pečat Zaščite. Tvoje Boţanstvo obdaja moje telo in dušo za vso večnost.  



V poniţnem zahvaljevanju se priklanjam in Tebi, moj ljubljeni Oče, darujem 

svojo globoko ljubezen in zvestobo. Rotim Te, da mene in moje ljubljene zaščitiš s 

tem posebnim Pečatom.Predajam Ti svoje ţivljenje ter obljubljam, da Ti bom 

sluţil na veke vekov. Ljubim Te, dragi Oče. Tolaţim Te, dragi Oče v teh časih.D 

arujem Ti Telo in Kri, Dušo in Boţanstvo Tvojega preljubega Sina v spravo za 

grehe sveta in za odrešenje vseh Tvojih otrok. Amen.« 

Pojdite, Moji otroci in ne bojte se. Zaupajte Vame, vašega ljubljenega Očeta, ki je 

ljubeče ustvaril vsakega izmed vas. 

Poznam vsako posamezno dušo, vsak vaš del Mi je poznan. Niti eden izmed vas ni 

ljubljen manj kot drugi. 

Zaradi tega ne ţelim izgubiti niti ene same duše. Niti ene. 

Prosim, nadaljujte z vsakodnevno molitvijo Mojega Roţnega Venca Boţjega 

Usmiljenja. 

Nekega dne boste razumeli, zakaj je potrebno to očiščenje. 

Vaš ljubeči Oče v Nebesih 

Bog Najvišji 

 

BOG OČE: BODISI STE ZA MENE ALI PROTI MENI. IZBIRA JE VAŠA 

Torek, 21. febuar 2012 ob 00.30 

Jaz sem Bog Oče, Stvarnik vseh stvari. Nocoj govorim s teboj v Imenu Svete Trojice. 

Moja hčerka, prišel je čas, da se odpre prvi pečat. Kako zelo Me to ţalosti! 

Preden se to zgodi, sem obljubil, da bom z Mojim Pečatom Zaščite zaznamoval čela 

vseh tistih, ki verujejo Vame. 

Otroci, zdaj vam dajem zadnjo priloţnost, da vstanete in se odločite. 

Bodisi ste za Mene ali proti Meni. Izbira je vaša. 

Prisluhnite Mi zdaj tisti, ki zavračate Mojo Sveto Besedo dano tej prerokinji 

poslednjih časov. 

Pošiljam vam preroke, da bi vas vodili. 

Zakaj zavračate Mojo Ljubezen? 

Zakaj dovoljujete, da vas dvomi zaslepljujejo za resnico? 



Ne glede na to kako zelo vas ljubim, je ostalo le še malo časa. Samo nekaj sekund 

vam bo ostalo na razpolago, da se odločite o svoji lastni usodi, kajti sčasoma se bo 

Moja potrpeţljivost iztekla. 

Če boste ignorirali Moj klic, Me boste le s teţavo našli v divjini, ki je pred vami. 

Če boste sprejeli Moj Pečat Ljubezni, boste v vsakem trenutku pod Mojo zaščito. 

Ta zaščita bo prekrila tudi vaše druţine. 

To je Moj poslednji klic, da vam podarim Svoj Pečat Ljubezni. 

Po tem se boste morali soočiti z opustošenjem Velike Stiske, sami in brez upore na 

katero bi se lahko naslonili. 

Otroci, nikoli vas ne bom silil, da bi Me ljubili. To je vaša izbira. Seveda, ljubezen 

lahko pride samo iz srca. 

Zdaj iztegujem proti vam Svojo Roko Ljubezni. Če Me poznate, Me boste zdaj 

prepoznali. 

Če trdite, da Me poznate, toda zavračate Moje geste ljubezni in zaščite, potem Me v 

bistvu sploh ne poznate. 

Moji otroci, ostanite v Moji bliţini, kajti prvi pečat se je končno odprl. 

Zemlja se bo vsepovsod tresla v različnih koncih sveta in potem ne boste imeli več 

dvomov. 

Po teh potresih bom počakal na vaš odziv, ker vas ljubim. 

Nikoli ne zavračajte Mojih prerokov, kajti s tem zavračate Mene. 

Veliko bolje, da sploh ne govorite in ostanete tiho, če ste v dvomih. 

Napočil je trenutek, da se uresničijo prerokbe. 

Mnogi bodo v sramoti in obţalovanju padli na kolena, ko bodo videli kako velike 

bolečine Mi je povzračalo njihovo zavračanje Mojih Sporočil preko Mojih 

prerokov poslednjih časov. 

Kako je njihovo obsojanje in zasmehovanje razrednotilo Mojo Sveto Besedo. 

Kako je bila resnica preveč grenka, da bi jo zauţili in kako so jim laţi laţnih prerokov 

in vedeţevalcev dale prazno tolaţbo, ki so jo iskali. 

Kako daleč stran so Moji otroci odpadli od Mene. 

Kako zelo nehvaleţni so. 



Vedite, da boste vsi tisti, ki Me poznate in sprejemate Moj Pečat imeli Večno 

Ţivljenje. 

Nikoli niste dvomili v Mojo Besedo, ker vam zaradi vaše poniţnosti in otroške 

ljubezni do Mene intelektualno razmišljanje ni preprečevalo, da bi prisluhnili resnici. 

Tolikim Mojim pravim prerokom, ki sem vam jih poslal v zadnjih dvajsetih letih 

so se posmehovali, jih preganjali, mučili in vrgli v divjino. 

Sram naj bo tiste izmed vas, ki ste obrekovali Moja Sporočila. 

Pa vendar ste malikovali laţne preroke in se jim priklanjali. 

Sprašujem vas: pred katerim Bogom ste se priklanjali? 

Vi veste kdo ste. Prišla je ura, da se soočite z resnico. 

Bodisi ste za Mene ali proti Meni. Če Me ne morate prepoznati, potem ste izgubljeni. 

Sledite Mi tisti, ki slišite Moj Glas in Mi pomagajte zgraditi Ostanek Moje Cerkve na 

zemlji. 

Vodil vas bom skozi opustošenje, ki ga bo povzročil Antikrist. 

Vi ne boste trpeli muke, ki bodo doletele tiste, ki ne bodo ţeleli zavrniti laţnih 

malikov, pohlepa, materializma in poţelenja po moči. 

Vse Svoje otroke kličem, da Mi prisluhnete. 

Prosim vas, odprite svoje oči preden bo prepozno. 

Vaš ljubljeni Oče 

Bog Najvišji 

 

 

ZAKAJ ZAVRAČATE MOJA SVARILA, DA BI VAS PRIPRAVIL NA MOJ 

DRUGI PRIHOD? 

Torek, 21. februar 2012 ob 19.45 

Moja draga ljubljena hčerka, kako zelo trpiš v Mojem Imenu in v Imenu Mojega 

ljubljenega Očeta! 

Ostati moraš močna, ker bodo ta Sporočila povzročila ogorčenje v nekaterih krogih, 

toda obenem bodo navdihnila druge duše in jim dala moč. 

Mojo Sveto Besedo so zavračali učenjaki v času Mojega ţivljenja na zemlji. 



Duhovniki in tisti, ki so trdili, da so sveti so Me označili za prevaranta. 

Prav imate tisti izmed vas, ki trdite, da so se do Mene obnašali zelo kruto. 

Ljudje, ki so ţiveli v tistih dneh so bili neizobraţeni, grobi in hudobni. 

Kruto so ravnali z Menoj, njihovim ljubljenim Odrešenikom. 

Nekateri bi morda trdili, da so bili nevedni, da sploh niso poznali Svetega Pisma. Toda 

to ni res. 

Tisti, ki ţivijo v svetu danes, čeprav so bolj izobraţeni in poučeni, niso nič drugačni 

od tistih, ki so takrat ţiveli. 

Tisti, ki obvladajo Sveto Pismo in od katerih bi pričakovali, da so pozorni na nauke, ki 

so v njem, so slepi za resnico. 

Ne glede na vso njihovo znanje Svete Knjige Mojega Očeta, Svetega Pisma, se niso 

uspeli pripraviti za čas, ko bom ponovno prišel. 

Kdaj so mislili, da jim bo ta čas dodeljen? 

Čas za Moj Drugi Prihod se zelo hitro pribliţuje. 

Kljub temu se človeštvo ni pripravilo na Moj Prihod. 

Celo Moji posvečeni sluţabniki ne pridigajo o pomembnosti tega Najveličastnejšega 

Dogodka. Zakaj je temu tako? 

Ali se niste ničesar naučili? Kaj moram storiti, da Mi boste prisluhnili? 

Kdaj ste mislili da bom prišel in zakaj mislite, da ta čas ni blizu? 

Kaj vam preprečuje, da ne morete slišati zvoka Mojega Glasu? 

Odvrzite svoja ogrinjala zlata, srebra in bogastva in sprejmite, da brez Mene niste nič. 

Brez Mojih milosti ne boste mogli pripraviti svojih duš na Moj Veličasten Povratek. 

Moj ljubljeni Oče vedno pošilja preroke, da bi pripravil Svoje otroke. To je počel ţe 

od začetka časov. 

Zakaj potem zavračate Moja svarila, da bi vas pripravil na Moj Drugi Prihod? 

Rotim vas, da Mi prisluhnete. 

Ne morem vam ukazati, da Me poslušate, kajti dan vam je bil dar svobodne volje. 

Ne morem vas prisiliti ali vam ukazati, da nekaj storite, kajti to je nemogoče. 



Moj Oče ne bo nikoli posegal v vašo svobodno voljo. 

Toda On nikoli ne bo okleval, da bi vas posvaril, vodil in preplavil vaše duše z 

milostmi, ki vas bodo naredile močne. 

On bo podelil Dar Svetega Duha tistim, ki imajo odprta srca. 

Tisti, ki so krivi napuha, verskega snobizma in arogance ne bodo mogli odpreti 

svojih src, ker jim primanjkuje najpomembnejše lastnosti od vseh. Poniţnosti. 

Brez poniţnosti in dobrohotnosti se ne morete pribliţati Mojemu Presvetemu Srcu. 

Pridite k Meni, otroci. Naj vas privedem v Svojo čredo, tako da vas lahko kot dobri 

Pastir vodim na varno. 

Vaš Jezus 

Odrešenik človeštva 

 

POST JE POMEMBEN ZA VAŠE DUŠE 

Sreda, 22. februar 2012 ob 19.00 

(Sporočilo je prejela Marija Božjega Usmiljenja med čaščenjem Najsvetejšega 

Zakramenta.) 

Moja draga ljubljena hčerka, povej Mojim otrokom, da je ta Postni čas, čas tihega 

premišljevanja, osebnih ţrtev in priloţnost za molitev za omiljenje vojne v svetu. 

Posnemajte Moj post v puščavi tako, da delate majhne ţrtve. 

Post je pomemben za vaše duše. Post čisti duha in Mi prinaša veliko uteho. 

Zelo veliko duš lahko rešite s tem, če se boste postili samo en dan v tednu. To je lahko 

po vaši ţelji. Vse kar je pomembno je, da darujete tisti dan za duše. 

Uporabite ta čas, da Mi pomagate v Moji bitki za duše. 

Premišljujte o Mojem ţivljenju na zemlji in o daru, ki sem ga podaril s Svojo smrtjo 

na kriţu, da bi vsem Svojim otrokom zagotovil Večno Ţivljenje. 

Teh nekaj tednov Postnega časa morate uporabiti, da pripravite svoje duše in duše 

vaših bratov in sester. 

Prosim, pripravite se za Sveti Teden in Veliko Noč tako, da zmolite to Kriţarsko 

Molitev (34) Moj Dar Posta Jezusu: 



O moj Jezus, pomagaj mi, da na svoj majhen način posnemam Tvoje Ţivljenje 

Ţrtvovanja za rešitev človeštva. Dovoli mi, da Ti v postnem času darujem post 

enega dneva v tednu za rešitev vsega človeštva, zato da bo lahko vstopilo skozi 

Vrata Novega Raja na Zemlji. Dragi Jezus, svojo ţrtev Ti darujem z ljubeznijo in 

veseljem v srcu, da Ti pokaţem kako zelo te ljubim. Po tej ţrtvi Te rotim, da rešiš 

vse tiste duše, ki so morda padle iz milosti. Amen. 

Otroci, ne dovolite, da vam strah zasenči vaše upanje v Večno Odrešenje. Očiščenje 

bo hitro. 

Vi, Moji verni, ki sprejemate Pečat Ţivega Boga ste blagoslovljeni. 

Ne skrbite. 

Biti morate močni. 

Biti morate polni upanja in se vedno osredotočati Name. 

Samo takrat se boste dvignili in brez obotavljanja hodili po trnjevi poti. 

Jaz vas bom vodil in usmerjal na vsakem koraku vašega potovanja. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

DEVICA MARIJA: MOLITE, DA BO LAHKO V IRANU PREPREČENA 

JEDRSKA VOJNA  

Četrtek, 23. februar 2012 ob 16.00 

Moj otrok, čas je, da se moji otroci zdruţijo kot eno v spoštovanju do Moja preljubega 

Sina, tako da bo lahko v Iranu preprečena jedrska vojna. 

Ta vojna je zelo blizu. Močno morate moliti, da bo zaustavljena, kajti zaradi te vojne 

bo umrlo na milijone Boţjih otrok. 

Satan in njegovi demoni ţelijo povzročiti grozno uničenje. 

Če bodo ubili duše preden dobijo priloţnost, da se odkupijo v očeh mojega Sina, bodo 

te duše pogubljene. 

To je načrt Satana. Tako zelo mnogim dušam ţeli preprečiti vstop v Kraljestvo mojega 

Očeta. 

Moj Sveti Roţni Venec lahko prepreči to vojno, otroci, če boste zmolili vse 

skrivnosti naenkrat. 



Zdruţite se zdaj za en dan in molite moj Sveti Roţni Venec, da zaustavite to 

jedrsko vojno, ki se zdaj načrtuje. 

Molite za te uboge duše, ne samo v Iranu, temveč tudi v drţavah, ki se bodo nehote 

vpletle v to vojno. 

Molite tudi za tiste uboge drţave, ki so uporabljene kot lutke v zlobni igri laţi, ki jih 

načrtujejo skupine, ki ne prihajajo od Boga, mojega Večnega Očeta. 

Pojdite zdaj moji otroci in zdruţite skupaj v molitvi vse moje otroke z namenom, da se 

omili to veliko grozodejstvo zoper človeštvo. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

BOG OČE: KLIC KATOLIŠKI CERKVI, DA SPREJME NOVO DOBO MIRU 

NA ZEMLJI 

Četrtek, 23. februar 2012 ob 16.42 

Jaz sem Bog, Vsemogočni Oče, Stvarnik vseh stvari, Bog Najvišji. 

Moja hčerka, pomembno je, da tisti, ki sledijo naukom Rimokatoliške Cerkve 

sprejmejo tisočletje, ki je bilo obljubljeno Mojim otrokom. 

Besede vsebovane v Moji Sveti Knjigi, v Svetem Pismu, ne laţejo. 

Moja obljuba je vsebovana v Apostolskih Delih. 

Janezu Evangelistu je tudi bilo povedano o Veličastnem Povratku Mojega ljubljenega 

Sina, ko bo kraljeval 1000 let v Novi Dobi Miru. 

Zakaj tisti, ki trdijo, da razumejo Mojo Sveto Besedo ne ţelijo sprejeti nekatere 

njene dele? 

Tem Mojim posvečenim sluţabnikom porečem: odprite zdaj Knjigo Resnice. 

Vaša dolţnost je, da oznanjate Resnico. 

Ne smete poslušati tiste, znotraj vaših vrst, ki sprevračajo Resnico v zvezi z Novo 

Dobo Miru na Zemlji. 

Kaj motivira vaše brate v Moji Rimokatoliški Cerkvi, da zanikajo Resnico? 

Vi ste zmedli Moje otroke. 



Zaradi njihove zvestobe Edini Pravi Cerkvi, Rimokatoliški Cerkvi, jim odrekate 

moţnost, da pripravijo svoje duše na Kraljevanje Mojega Sina v Novem Raju na 

Zemlji. 

Vaša dolţnost je, da Mojim otrokom posredujete Resnico. 

Moji otroci, nikoli ne smete zanikati Resnico vsebovano v Svetem Pismu, ki vsebuje 

Resnično Besedo. 

Vi, Moji otroci, morate sprejeti Obljubo, ki jo je dal Moj Sin, po Njegovem 

Veličastnem Vstajenju od mrtvih. 

On je rekel, da bo ponovno prišel. 

Čas za Drugi Prihod Mojega ljubljenega Sina na zemljo se pribliţuje. 

Če verjamete v obljube, ki jih je dal Moj Sin, potem veste, da On resnično stoji za tem, 

kar je rekel. 

Ko bo ponovno prišel, bo prišel Vladati in prevzel bo Svoj Zakoniti Prestol v 

Novem Raju, ki sem ga Jaz za vse vas ustvaril na zemlji. 

Nikoli ne dvomite v Besede, ki prihajajo iz Boţjih Ust Mojega ljubljenega Sina, 

Jezusa Kristusa. 

Vedite, da Jaz, vaš ljubljeni Oče, ţelim, da se kot ena druţina pridruţite Mojemu Sinu 

v Raju. 

Jaz sem Resnica. 

Mene ali tega Kdo sem Jaz ne morete spreminjati. 

Resnica vas bo osvobodila. 

Vaš ljubljeni Oče 

Bog Najvišji 

 

 

V NOVEM RAJU NE BO SMRTI, BOLEZNI IN GREHA 

Petek, 24. februar 2012 ob 15.30 

Moja draga, ljubljena hčerka, nikoli ne smeš pozabiti, da v Svojem Srcu nosim zelo 

posebno ljubezen do vseh Mojih otrok, kljub Mojim resnim svarilom človeštvu. 

Potrebno je, da se zemlja prečisti, kajti če bi se zdaj vrnil, le-ta ne bi bila 

primerna, da bi Jaz hodil po njej. 



Ko bo človeštvo prečiščeno, bodo ostali samo tisti, ki ljubijo Mene in Mojega 

Večnega Očeta. 

Moja izbrana generacija bo z Menoj za vso večnost. V tem Raju bo 1000 let miru, 

ljubezni in harmonije. 

Po tem obdobju se bo zgodilo drugo vstajenje mrtvih. 

Samo tedaj bo lahko Večno Ţivljenje dano vsem dušam, tako da bo Boţja Luč sijala 

skozi njih. 

Moja hčerka, zakaj oklevaš? Ali ne veš, da so te prerokbe bile napovedane? 

Naj Me nihče ne razume napačno. Vam, otrokom te generacije, bo dan dar, da boste 

ţiveli v Raju, ki je še lepši od tistega, ki sem ga pripravil za Adamo in Evo. 

Staranja ne bo več. Človek bo ţivel v miru z druţinami, ki bodo obsegale več 

generacij. 

Vsak dan boste doţivljali toliko ljubezni in veselja! Končno boste imeli resnični in 

trajen mir v svojih dušah. 

Zakaj to ne bi bilo mogoče? To je zemlja, ki jo je načrtoval Moj Oče, čigar Boţja 

Volja se bo končno zgodila, kakor je v Nebesih tako na Zemlji. 

Razveselite se! Novi Raj morate sprejeti z navdušenjem in pričakovanjem. 

V Novem Raju ne bo smrti, bolezni in greha. Podarjen vam bo dar večne sreče. 

Molite za tiste, ki se bodo zaradi greha in neposlušnosti odpovedali vsem 

pravicam do njihove zakonite dediščine, ki jo jo načrtoval Moj Večni Oče ţe od 

začetka časov. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

NIKOLI NE ZAVRAČAJTE GOSPODOVIH PREROKOV 

Petek, 24. februar 2012  ob 21.45 

Moja hčerka, nujno je, da ostaneš tiho, ko se bo preganjanje začelo. 

Sveto Besedo Mojega Večnega Očeta bodo zavrnili prav tisti posvečeni 

sluţabniki, ki trdijo da razglašajo Resnico Njegove Najsvetejše Besede. 

Katoliška Cerkev je edina prava Cerkev. 

Vse Cerkve se bodo zdruţile in bodo postale ena Sveta in Apostolska Cerkev ob 

Mojem Drugem Prihodu. 

Dokler se to ne zgodi, bodo vsako Besedo Mojega Očeta, ki je dana duhovno 

osiromašenemu svetu ignorirali, jo izpodbijali in ji silno nasprotovali. 



Tisti, ki bodo silno nasprotovali Mojim Sporočilom, ki so dana tebi, sedmi 

glasnici poslednjih časov, bodo razdeljeni v dva kampa. 

Prvi bodo tisti, ki sledijo Satanu preko New Age vedeţevanja in čarovništva. 

Drugi bodo tisti, ki so duhovno slepi, a ki verjamejo, da imajo Dar Svetega Duha. 

Oboji bodo zavrnili Boţjo Besedo, ki ti jo daje Sveta Trojica in Moja ljubljena 

Mati. 

Celo dobri duhovniki, ki jim je prepovedano javno podpreti ta Sporočila, se bodo 

čutili opravičene, da omalovaţujejo Mojo Sveto Besedo, ki je dana, da bi ji 

prisluhnil ves svet. 

Brez prave poniţnosti v njihovih srcih, bodo poskušali spodkopati ta Klic iz Nebes, ki 

je dan v pomoč človeštvu. 

Ti duhovniki, ves kler, in ostali samoimenovani apostoli, ki trdijo da Me poznajo, 

bodo poskušali spodbuditi duše, da zavrnejo Mojo Besedo. 

Oni nimajo nikakršnega sramu, kajti arogantno bodo raztrgali na dvoje Mojo Knjigo 

Resnice, ki se zdaj razodeva vsemu človeštvu. 

Nato bodo s strupom v njihovih srcih uničili vsebino Knjige Resnice. 

Oni ne ţelijo slišati Resnice, kajti le-ta bo vznemirila in pretresla zapredek laţne 

varnosti, v katero so se zabubili. 

Oh kako zelo Me ţalijo! 

Koliko škode bodo povzročili, a se tega sploh ne zavedajo! 

Molite, da bodo te duše, ki so slepe za resnico zaradi vpliva Satana, odprle svoja srca 

in sprejele Boţjo Besedo, ki jim je zdaj predloţena. 

Nimajo pravice, da javno zavračajo ta Sporočila, brez da bi jih prej razločevali s 

čisto dušo, ki mora biti poniţna v vseh stvareh. 

Čeprav Bog dovoljuje trpljenje, ki ga doţivljajo njegovi vidci na zemlji, da bi 

zagotovil, da bodo duše rešene, pa ne bo toleriral preganjanje Njegovih 

maziljenih prerokov. 

Ti, Moja hčerka si prerokinja. 

Ti sprejemaš trpljenje kot dar za Mene. 

Toda tu se ne gre za tebe, kajti brez Mene nisi nič. To veš in sprejemaš. 

Bog, Moj Oče govori svetu preko Svojih prerokov. 



Kadar javno obrekujete Njegove preroke, zavračate Njegovo Besedo. 

To je greh v Njegovih Očeh. 

Nikoli ne zavračajte Gospodovih prerokov. 

Na noben način ne škodujte Njegovim prerokom. 

Ostanite tiho v vsakem trenutku, če ste v dvomih in molite zanje. 

Če boste napadali prave preroke vas bo kaznovala Roka Mojega Očeta tako, da bo 

ogenj iz Nebes padel na vas. 

Nihče ne bo preprečil, da bi Gospodova Beseda bila dana Njegovim otrokom. 

To je Obljuba, ki jo je dal Moj Oče ţe od začetka časov. 

Prisluhnite Njegovemu Glasu. 

Sprejmite, da se nahajate v poslednjih časih. 

Molite, da bodo ljudje prisluhnili tem Sporočilom tako, da bodo vsi Boţji otroci imeli 

Večno Ţivljenje. 

Vaš Učitelj 

Odrešenik vsega človeštva 

 

BOG OČE: BALZAM, KI GA TAKO NUJNO POTREBUJETE, DA UMIRITE 

SVOJE DUŠE 

Nedelja, 26. februar 2012 ob 21.45 

Moja hčerka, tistim Mojim otrokom, ki so poklicani, da razglašajo Mojo Sveto 

Besedo, da bi pripravili svet na Prihod Mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, 

moram povedati tole: 

Vi, Moji otroci, ki poznate Mene, vašega ljubljenega Očeta, se morate boriti proti 

skušnjavam, ki jih postavljajo pred vas vsako minuto dneva. 

Napolnjeni ste bili s Svetim Duhom preko posebnega blagoslova, ki ga je Moj Sin 

podelil svetu 10. maja 2011. 

Razumeti morate odgovornosti s katerimi se zdaj soočate. 

Napadali vas bodo iz vseh strani, ker se boste zdruţili kot ena vojska, ki bo tvorila 

začetek Ostanka Moje Vojske na Zemlji. 



Vaša vera in zvestoba do Mene, vašega ljubljenega Očeta in Mojega preljubega 

Sina, Jezusa Kristusa bo preizkušena preko vaše vzdrţljivosti. 

Ker boste sledili Mojemu Sinu, boste morali nositi teţo Njegovega Kriţa in to ne bo 

lahko. 

Imeli boste dvome, notranje trpljenje in preizkušnje, in na trenutke boste ţeleli 

obrniti svoj hrbet. 

Mnogi ljudje v katere zaupate vas bodo poskušali odvrniti. 

Govorili vam bodo, da si domišljate stvari, da trpite zaradi zablod. Nato vas bodo 

zasmehovali in zavrnili. 

Morda boste celo podlegli laţem in prevaram, ki bodo namenjene temu, da vas 

prepričajo, da zavrnete ta Sporočila. 

Potrebovali boste ogromno vere in poguma, da boste vzeli nase svoj kriţ in sledili 

Mojemu Sinu ter Mu pomagali pripraviti človeštvo na Njegov Veličasten Povratek na 

zemljo. 

Spotikali se boste in nastavljali vam bodo pasti. 

Nikoli ne padite v past, da bi sodili ljudi, če ne bodo sprejeli teh Sporočil. 

Nikoli se ne prerekajte z drugimi kadar branite Mojo Sveto Voljo. 

Ljubite drug drugega. 

Bodite potrpeţljivi s tistimi, ki ne samo zasmehujejo ta Sporočila in iščejo napake v 

njih, temveč se tudi osebno posmehujejo iz vas. 

Ostanite tiho. Bodite potrpeţljivi. Izkazujte ljubezen tistim, ki trdijo, da govorijo v 

Mojem Imenu. 

Nikoli ne sodite drugih v Mojem Imenu, kajti za to nimate pooblastila. 

Nikoli ne obrekujte drugih v Mojem Imenu. Ko to počnete kršite Moje Zapovedi. 

Molite za tiste, ki vam prizadejajo bolečine, četudi to počnejo v Mojem Imenu. 

Otroci, ţelim si, da se zdruţite kot eno. 

Postavite vse svoje razlike na stran. 

Uboge duše, ki potrebujejo vašo pozornost niso tisti, ki so se ţe spreobrnili, 

temveč tisti, ki Me sploh ne poznajo. 



Molite zdaj za vse Moje otroke, ki ne vedo ničesar o Meni. 

Molite tudi za tiste, ki Me poznajo, a ki ne ţelijo priznati Mene, njihovega 

Stvarnika, njihovega ljubljenega Očeta, ki jih neţno ljubi. 

Jaz ţelim zdruţiti vse Svoje otroke. 

Pozivam vas, da odloţite vsa vaša oroţja strahu, jeze in nepotrpeţljivosti in Mi 

dovolite, da vas odpeljem na potovanje do Raja. 

To potovanje bo zelo boleče, toda ljubezen in mir, ki ga boste našli na koncu 

potovanja bo balzam, ki ga tako nujno potrebujete, da umirite svoje duše. 

Otroci, pomembno je, da ste umirjeni. 

Potrebna je potrpeţljivost. 

Ljubezen drug do drugega, kot tudi ljubezen do tistih, ki vam prizadejajo 

bolečine in vas ţalijo, je bistvenega pomena za vstop v Kraljestvo Mojega 

ljubljenega Sina, v Novem Nebu in Novi Zemlji, v Raju, ki sem vam ga obljubil 

tako dolgo nazaj. 

Vaš ljubljeni Oče 

Bog Najvišji 

 

SVET BO KMALU ŠEL SKOZI NASLEDNJO FAZO OČIŠČENJA 

Ponedeljek, 27. februar 2012 ob 15.30 

Moja draga, ljubljena hčerka, čas za Moje Usmiljenje se pribliţuje, medtem ko se 

nemir v svetu še naprej povečuje. 

Vera Moje Cerkve bo še naprej pojenjala, medtem ko se vojne in nemiri širijo v vse 

smeri. 

Razkol v Moji Sveti Cerkvi se bo kmalu zelo hitro razvil. 

Duhovnik proti duhovniku. 

Škof proti škofu. 

Svet bo kmalu šel skozi naslednjo fazo očiščenja. 

Jeza proti Mojemu Očetu se bo pojavila v vsaki drţavi na svetu. 

Moji verni bodo trpeli zaradi svoje vere kot še nikoli doslej. 

Bolečina, ki jo čutijo te uboge duše je odraz bolečine, ki jo zdaj Jaz prestajam. 



Vsi tisti, ki so zdruţeni z Menoj, njihovim ljubljenim Jezusom, bodo brez dvoma 

v svojih srcih vedeli, da Moj Sveti Duh zdaj prebiva v njih. 

Takoj bodo prepoznali greh v svetu in kako velike bolečine Mi le-ta povzroča. 

Ko bodo videli kako zaradi vojn trpijo nedolţni, bodo čutili Moje muke v vseh kosteh 

svojega telesa.  

Ko bodo videli greh splava, ki se paradira pred njim, kot da bi bilo to nekaj 

nepomembnega, bodo preţeti z Mojo bolečino. 

Greh se stopnjuje. Vera Moje Cerkve se razblinja. 

Zvestoba Mojih posvečenih sluţabnikov je čedalje bolj šibka. 

Moji posvečeni sluţabniki zavračajo Moje nauke in govorijo Moji čredi laţi o resnosti 

greha. 

Potem so tukaj Moji ljubljeni duhovniki, redovnice in kler iz vseh veroizpovedi, ki 

verujejo v Mene in Mojega Večnega Očeta in ki prestajajo bolečino zaradi tega, ker 

vidijo kako se kot gozdni poţar širi greh, ki z neznansko hitrostjo zajema narode po 

vsem svetu. 

Ne glede na to kako zelo vam je teţko, morate ostati močni in zdruţeni v Mojem 

Imenu. 

Molitev je zdaj potrebna. Vsaj eno uro na dan morate biti v molitvi, tako da boste 

omilili dogodke, ki se bodo odvili v svetu. 

Krščanske cerkve zdaj napadajo in mučijo posvetne skupine, ki si bodo 

prizadevale, da odpravijo vse stvari, ki častijo Mene, njihovega Odrešenika, 

Jezusa Kristusa. 

Satanova roka je zasejala sovraštvo v njihove duše. 

Molite, molite zdaj, da bodo lahko rešene tiste duše, ki povzročajo bolečine in 

trpljenje Boţjim otrokom. 

Vaš Jezus 

ALI NE VESTE, DA SVETI DUH NE MORE VSTOPITI IN TUDI NE BO 

VSTOPIL V DUŠE TISTIH Z ZAKRKNJENIMI SRCI? 

Sreda, 29. februar 2012 ob 17.30 

Moja draga, ljubljena hčerka, časovna razporeditev Volje Mojega Očeta ni za tvoje 

vedenje. 



Moji verni morajo biti potrpeţljivi, ker se bo vse v svetu zgodilo kot je bilo 

prerokovano v Knjigi Mojega Očeta, Svetem Pismu. 

Vse se bo zgodilo v skladu s časovno razporeditvijo Mojega Očeta in učinkom, ki ga 

bodo vaše molitve imele tako, da bodo pomagale preprečiti vojne v svetu. 

Ne bo več dolgo trajalo preden se bodo vse Moje Obljube uresničile. 

Vi, Moji verni, morate zaupati v Mene, vašega ljubljenega Jezusa. 

Molite za duše in izročite vse v Moje Roke. 

Nikoli ne pozabite kolikor je moţno čim bolj pogosto moliti k Mojemu Očetu za Pečat 

Ţivega Boga, da bi bili zaščiteni vi in vaše druţine. 

Kriţarska Molitev (33) da bi prosili za Pečat Ţivega Boga in ga sprejeli z 

ljubeznijo, veseljem in hvaleţnostjo. 

O moj Bog, moj ljubeči Oče, z ljubeznijo in s hvaleţnostjo sprejmem Tvoj Boţji 

Pečat Zaščite. Tvoje Boţanstvo obdaja moje telo in dušo za vso večnost. V 

poniţnem zahvaljevanju se priklanjam in Tebi, moj ljubljeni Oče darujem svojo 

globoko ljubezen in zvestobo. Rotim Te, da mene in moje ljubljene zaščitiš s tem 

posebnim Pečatom! Predajam Ti svoje ţivljenje in obljubljam, da Ti bom sluţil 

na veke vekov. Ljubim Te, dragi Oče! Tolaţim Te v teh časih, dragi Oče! 

Darujem Ti Telo in Kri, Dušo in BoţanstvoTvojega preljubega Sina v spravo za 

grehe svetain za odrešenje vseh Tvojih otrok. Amen. 

Zagotovite tudi, da boste spodbujali druge, da sedem zaporednih dni molijo Kriţarsko 

Molitev (24) da bi prosili za odpuščanje grehov. 

O moj Jezus, Ti si Luč sveta. Ti si Ogenj, ki se dotikaš vseh duš. Tvoje Usmiljenje 

in Ljubezen ne poznata meja. Nismo vredni Ţrtve, ki si jo storil s Svojo smrtjo na 

Kriţu. Kljub temu vemo, da je Tvoja Ljubezen do nas večja od ljubezni, ki jo 

imamo mi do Tebe. Podeli nam, o Gospod, Dar Poniţnosti, da bomo vredni 

Tvojega Novega Kraljestva. Napolni nas s Svetim Duhom, da bomo korakali 

naprej in vodili Tvojo Vojsko, da bo oznanjala Resnico Tvoje Svete Besede in 

pripravila naše brate in sestre na SlavoTvojega Drugega Prihoda na 

zemljo.Hvalimo Te.Slavimo Te.Darujemo Ti sami sebe, svoje ţalosti in trpljenje 

kot dar Tebi za rešitev duš. Ljubimo Te Jezus!Usmili se vseh Svojih otrok, 

kjerkoli se nahajajo. Amen. 

Tisti, ki nasprotujete temu posebnemu daru molitve preko katerega odpuščam grehe, 

vedite tole: 

Jaz sem Jezus Kristus, Sin človekov. Dana mi je bila oblast, da odpuščam vse grehe. 

Mojim posvečenim duhovnikom je tudi bila dana moč, da odpuščajo grehe preko 

Zakramenta Svete Spovedi. 



Prosim vas, da sprejmete Moj dar odveze v dobro tistih, ki ne morejo sprejeti 

Zakramenta Spovedi in tistih, ki niso člani Rimokatoliške Cerkve. 

Ali boste tem dragocenim dušam zanikali pravico do Mojega daru? 

Zakaj bi tiste duše, ki sprejemajo Mojo Besedo poskušali odvrniti od tega, da ne bi 

prejele odveze? Bi rajši videli, da se ne odkupijo v Mojih Očeh? 

Svojim bratom in sestram morate izkazovati ljubezen in biti veseli, da jim Jaz, njihov 

ljubljeni Jezus, dajem ta poseben dar. 

Četudi ne bi nikoli prebrali Mojih Sporočil danih tebi, Moja hčerka, ima vsak grešnik 

pravico, da Me prosi za odpuščanje, ko enkrat pokaţe resnično kesanje v svoji duši. 

Odprite svoje srce in molite za dar poniţnosti. 

Ali ne veste, da Sveti Duh ne more vstopiti in tudi ne bo vstopil v duše tistih z 

zakrknjenimi srci? 

Vaš Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

ZDRUŢITE SE SKUPAJ, MEDTEM KO VSTOPAMO SKOZI VRATA 

NOVEGA RAJA 

Četrtek, 1.marec 2012 ob 19.55 

Moja draga ljubljena hčerka, mnogo Mojih otrok bo sedaj rešenih zaradi molitev in 

trpljenja Mojih ljubljenih vernih, katerih ljubezen do Mene presega tisto ljubezen, ki je 

poznana večini človeštva. 

V tem teţkem obdobju se upiram in zanašam na Moje verne, da bi Mi pomagali 

reševati duše. 

Mnoge duše ne bodo preţivele dejanja Mojega Boţjega Usmiljenja in bodo umrle 

v smrtnem grehu. 

Toliki izmed vas ste se odzvali Mojemu klicu s tako veliko poslušnostjo in 

velikodušnostjo. 

Vi Mi prinašate veliko uteho. 

Blagoslovljam vas, Moji dragi verni in vas prosim, da še naprej molite za duše drugih. 

Dar Mojega Usmiljenja bo kmalu dan vsemu človeštvu. 

Vsi bodo spoznali resnico Mojega obstoja. Toda ne bodo Me vsi ţeleli sprejeti, 

tudi ko se jim bo razodela resnica. 



To so duše po katerih hrepenim. 

To so izgubljene duše, zaradi katerih Moja ljubljena Mati toči solze. 

To so grešniki, katere Mi morate pomagati rešiti, kajti Jaz ţelim rešiti vse Boţje 

otroke. 

Molite in zdruţite se skupaj ter Mi pomagajte rešiti prav vsako dušo, medtem ko 

vstopamo skozi vrata Novega Raja. 

Kriţarska Molitev (35) za vstop duš v Raj 

O moj Jezus, pomagaj mi, da Ti bom lahko pomagal rešiti ostanek Tvojih otrok 

na zemlji. Prosim Te, da po Svojem Usmiljenju rešiš duše pred duhom teme. 

Sprejmi moje stiske, trpljenje in ţalosti v tem ţivljenju za rešitev duš pred 

peklenskim ognjem.Napolni me z milostmi, da Ti bom daroval svoje trpljenje z 

ljubeznijo in veseljem v srcu, tako da se bomo vsi zdruţili kot eno v ljubezni do 

Svete Trojice in ţiveli s Teboj kot ena sveta druţina v Raju. Amen. 

Otroci, vi veste kako zelo vas ljubim. 

Vi, ki Me poznate, boste razumeli globino Moje bolečine in Mojega trpljenja zaradi 

števila ljudi, ki zavračajo Mojo Roko Usmiljenja. 

Samo vi lahko preko vaših molitev pomagate tem dušam in Mi tako prinesete uteho, ki 

si jo ţelim. 

Ostanite v Moji bliţini. 

Ne bo več dolgo trajalo. 

Bodite potrpeţljivi in molite. 

Sprostite se in začutite Mojo Ljubezen. 

Vse bo še dobro. 

Vaš ljubljeni Jezus Kristus 

 

BOG OČE: SVARILO O SATANISTIČNIH KULTIH IN NEW AGE 

PRAKSAH 

Petek, 2. marec 2012 ob 00.20 

Moja hčerka, preizkušnje človeštva se bodo okrepile v času končnega očiščenja, ki je 

potrebno pred Drugim Prihodom Mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa. 



Zemlja se pripravlja na ta Veličasten Dogodek, ki je bil obljubljen kot Moj 

največji Dar odkar je bil ustvarjen Raj. 

Pričakujte ta Dogodek z velikim navdušenjem, kajti po tem Novem Raju teţi vsak 

moški, ţenska in otrok. 

Pripravite sebe, svoje druţine in prijatelje, da boste vredni za hojo po tleh Mojega 

Novega Kraljestva, v katerem bo vladal Moj preljubi Sin, Jezus Kristus. 

Otroci, če boste ignorirali to prošnjo, boste izgubili vašo zakonito dediščino. 

Če bi grešniki le za eno minuto lahko videli to Veličastno Kraljestvo, bi padli na tla in 

Me rotili za usmiljenje, da vstopijo skozi Njegova Vrata. 

Samo tisti, ki imajo preprosto in čisto ljubezen do Mene, svojega Nebeškega Očeta in 

Mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa bodo lahko uţivali to novo, mirno in 

veličastno ţivljenje. 

Na ţalost je Satan zatemnil duše mnogih Mojih otrok, zaradi tega pa ne bodo mogli 

ločiti resnico od izmišljotine. 

Moja hčerka, Satanistični kulti in new age prakse širijo strašne laţi. 

Moji ubogi otroci, ki so jih zavedle te laţi, zavite v slikovite privide, verjamejo v nov 

planet. 

Njim je obljubljen raj drugačne vrste. Toda ta raj ne obstaja. 

Ko Satan zapelje in pridobi srca tistih, ki verjamejo v njega, jih muči vso večnost. 

Če bi lahko videli grozo na njihovih obrazih, ko se po smrti znajdejo v Satanovih 

krempljih, bi to zlomilo vaše srce na dvoje. 

Tako zelo ubogi so, zato je pomembno, da posvarite te duše o mučenju, ki jih čaka. 

Molite za njih. Nikoli ne prenehajte moliti za njih. V mnogih primerih jih lahko 

samo trpljenje duš ţrtev reši pred peklom. 

Vse, ki verujete v Mene, Boga Očeta, sedaj kličem, da se odpoveste laţnim bogovom, 

malikom, laţnim naukom, vedeţevalcem in new age praksam, ki vse skupaj ne 

pomenijo nič. 

Vse to je ustvaril kralj prevar, Satan, pretkan laţnivec. 

Nič ga ne bo zaustavilo, da odvede stran od Mene Moje dragocene otroke. 

Rotim vas, otroci, molite za te duše, da potolaţite Mene, vašega ljubljenega Očeta.  



Potolaţite Me. Ob svojem času boste razumeli skrivnost Mojega Nebeškega 

Kraljestva. 

Ob svojem času vam bo skrivnost Moje Boţje Volje razodeta. 

Ob svojem času Mi boste zaradi vaše zvestobe in ljubezni do Mene pomagali, da 

končno zdruţim Mojo druţino v Kraljestvo, ki je bilo ustvarjeno za vse Moje otroke 

ţe od začetka. 

Hvala ti za tvoje trpljenje, Moja hčerka. Hvala vam, Moji otroci, ker ste se odzvali 

Mojemu klicu iz Nebes. 

Sedaj vam dajem ves Svoj Blagoslov, vendar Me morate zanj prositi. 

»Nebeški Oče, pomagaj mi, da postanem v Tvojih Očeh majhen kot otrok. 

Prosim, izlij name Svoje Milosti, da lahko odgovorim na Tvoj Klic za rešitev vseh 

Tvojih otrok. Amen.« 

Vaš ljubljeni Nebeški Oče 

Bog Najvišji 

 

DEVICA MARIJA: ZBUDITE SE OTROCI. SPREJMITE RESNICO. 

Sobota, 3. marec 2012 ob 14.33 

Moj otrok, trpljenje Mojega Sina danes je enako trpljenju, ki ga je On prestajal, ko je 

bil še na zemlji. 

Bolečina, ki jo je takrat prestajal in ki Mu je povzročala največje muke ni bilo 

Njegovo kriţanje, ampak način na katerega so Ga ljudje zavračali. 

Prav tako kot so takrat zavračali Njegovo Besedo, jo tudi danes. 

Danes se Mu posmehujejo na način, ki prinaša solze in trpljenje ne samo meni, 

Njegovi ljubljeni Materi, temveč tudi Njegovim zvestim vernim na zemlji. 

Kako zelo boleče je videti, da se je toliko Boţjih otrok obrnilo stran od Svetih 

Zakramentov in Naukov Cerkve! 

Toliko duš je izgubljenih! Rotim vas, otroci, vzemite nase kriţ mojega Sina in bodite 

zgled drugim. 

Sprejmite mojega Sina s preprostim srcem. 

Otroci, ljubiti mojega Sina in častiti mojega Večnega Očeta je zelo preprosto. 

Nikoli ne analizirajte Besed mojega Sina. 

Preprosto sledite Njegovim Naukom, ki se nikoli ne spreminjajo. 

Prisluhnite Besedam mojega Sina, ki vam zdaj govori iz Nebes. 



Kliče vas, da pripravite svoje duše na Njegov Drugi Prihod. 

On govori zdaj z vami iz ljubezni do človeštva. 

Njegova Sveta Beseda bo negovala in okrepila vaše duše. 

Ne zavračajte Njegovega Klica. 

On ţeli rešiti prav vsako dušo. Toda, če ţeli On to storiti, vas mora poučiti, da boste 

znali razlikovati dobro od zlega. 

Toliki izmed vas nimate smernic in niste ozaveščeni o posledicah greha. 

Toleranca v vaši druţbi in znotraj Cerkva je povzročila, da tisto za kar mnogi 

izmed vas mislite, da nima posledic, je lahko v resnici hud greh v Boţjih Očeh. 

Cerkev je v veliki temi v tem času in je bila tarča za Satana ţe mnogo let. 

Moj Sin mora posredovati in vas voditi, ker bo kmalu prišlo do razkola znotraj 

Cerkve. 

Zbudite se, otroci. Sprejmite Resnico. 

Svet se bo sedaj spremenil do nerazpoznavnosti. 

Številni glasniki so bili v preteklosti poslani k vam, da bi vas pripravili na ta Dogodek. 

To so zadnja svarila dana ljudem, ki jim bodo omogočila, da se pripravijo na Veliko 

Usmiljenje mojega Sina. 

Po Njegovem Boţjem Usmiljenju, ko bo vsem ljudem pokazal njihove grehe, jim bo 

dal še malo časa, da prosijo za odpuščanje. 

Nato vam bodo dane smernice, da pripravite svoje duše na Drugi Prihod Kristusa, 

mojega ljubljenega Sina, ki bo ponovno prišel v Slavi, kot je bilo napovedano. 

Mati Odrešenja 

 

KATOLIŠKA CERKEV IN IZRAELOVA HIŠA BOSTA PREGANJANI 

Nedelja, 4. marec 2012 ob 15.30 

Moja draga ljubljena hčerka, čas da se odprejo pečati in da ti odpreš sedmi pečat je 

zelo blizu. 

Zaradi vaših molitev je veliko katastrof bilo preprečenih. 



Vi, Moji verni, ki sprejemate Moj kriţ se boste zdruţili z Brezmadeţnim Srcem Moje 

Matere, medtem ko korakate proti Mojemu Veličastnemu Kraljestvu. 

Zmote in izprijenosti se bodo v svetu stopnjevale, prav tako pa tudi vera tistih, ki 

vodijo Mojo vojsko. 

Cerkve bodo preganjane, še posebno Katoliška Cerkev in Izraelova Hiša. 

Mnogi bodo zadovoljeni. Ti dve religiji bosta mučeni in vsak poskus, tako zunaj kot 

znotraj, bo storjen, da bi izbrisali sledi o njiju. 

Veliko veselje bo po vsem svetu, ko bosta ti dve religiji padli. Mnogi bodo mislili, da 

sta uničeni. Ljudje bodo zato ignorirali njuna trupla.Toda takšno prepričanje bi bilo 

nespametno, kajti le-ti bosta ponovno vstali v obliki Novega Neba in Nove 

Zemlje, ko se bodo odprla Vrata Mojega Raja. 

Nihče ne more uničiti, niti ne bo uničil Moje izvoljeno ljudstvo na zemlji. 

Ljudje jima lahko povzročijo bolečine, mučenje in smrt ter porušijo stavbe in templje, 

ki sta jih ti dve religiji postavili za čaščenje Mojega Očeta, toda nato bosta ponovno 

vstali, prevzeli svoja zakonita prestola in kraljevali z Menoj v Raju. 

Nikoli ne zavračajte Boga. 

Nikoli ne zavračajte Njegove Cerkve. 

Kajti če boste to storili, boste hodili po poti prevare, ki vodi v večno pogubljenje. 

Vaš Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

KNJIGA RESNICE SE RAZODEVA TEBI, SEDMI GLASNICI POSLEDNJIH 

ČASOV 

Ponedeljek, 5. marec 2012 ob 15.30 

Moja draga ljubljena hčerka, danes prihajam, da te potolaţim v tem času hudega 

trpljenja, ki te obdaja iz vseh strani. 

Vedi, da je Janezu Evangelistu bila dana nezapečatena knjiga – Knjiga Resnice – da bi 

ji svet prisluhnil v teh časih. 

Ta Knjiga, ki mu je bila dana ni bila zapečatena, kajti pečati so ţe bili odtrgani. Nato 

je bila Knjiga zapečatena vse do konca časov. 

Zdaj je prišel čas, da odpreš Knjigo Resnice in razkriješ njeno vsebino vsem Boţjim 

otrokom, da bodo pripravili svoje duše na Večno Ţivljenje. 



Knjiga Resnice se zdaj razodeva tebi, sedmi glasnici poslednjih časov. 

Po zvoku tvojega glasu bo Resnica končno razkrita in skrivnosti vsebovane v Knjigi 

Razodetja bodo predloţene neverujočemu svetu. 

Toda ne za dolgo. Kljub odpadu od vere, ki bo vplivalo ne le na vernike, temveč tudi 

na posvečene sluţabnike znotraj Cerkve, je čas za Veliko Spoved blizu. 

Ko se bo to zgodilo bo prišlo do mnoţičnega spreobrnjenja povsod po svetu. 

Takrat bodo ljudje lačni resnice vsebovane v nezapečateni knjigi, ki je bila obljubljena 

svetu za te poslednje čase. 

Ti si glasnica, kateri je bila dana naloga, da ne samo pripraviš svet za odrešenje duš, 

temveč tudi napoveš Moje kraljevanje. 

Tvoj ljubljeni Jezus 

 

BODITE POZORNI, KO SE BO ČLOVEK MIRU PREDSTAVIL SVETU 

Torek, 6. marec 2012 ob 15.20 

Moja draga ljubljena hčerka, nadaljuj z izvrševanjem Mojih svetih navodil. Naj te 

nihče ne zaustavlja pri tem Poslanstvu, čeprav te bodo še naprej napadali iz vseh 

strani. 

Nikoli ne dvomi v Mojo Besedo, tudi takrat ko ne boš razumela kaj pomenijo Moja 

Sporočila. 

Vse kar ti je dano za svet, je bilo napovedano, Moja hčerka. 

Človeštvo mora razumeti kaj je vsebovano v Knjigi Razodetja. 

Vse stvari, ki so bile napovedane se morajo zgoditi. 

Bodite pozorni, ko se bo človek miru predstavil svetu. 

Videli boste kako bo vzpostavil mir na Bliţnjem Vzhodu. 

To bo laţni mir in je krinka za laţ, ki jo bo predloţil z namenom, da skrije pravi 

vzrok za to neresnico, ki se načrtuje. 

Molite za Mojega Svetega Predstojnika, Papeţa Benedikta XVI., kajti soočil se bo 

s strašnim preganjanjem. Ta čas je blizu. 

Molite vsi vi, kajti vaše molitve bodo olajšale resnost teh časov, ki jih je mogoče 

omiliti. 



Moja hčerka, o poslednjih časih ni veliko znanega. 

Mnogi so prestrašeni, in prav je tako, toda samo če njihove duše niso čiste. 

Veliko razlogov za veselje imate tisti izmed vas, ki ste v Boţji Luči, kajti to bo 

pomenilo izgon greha iz zemlje. 

Končno se bo pojavil svet z novim začetkom, ki bo napolnjen z Mojo Boţansko 

Lučjo. 

Ni več veliko časa preden se bodo te stvari zgodile. 

Vse kar je pomembno je, da vsi Boţji otroci pravočasno spoznajo Resnico in se 

spreobrnejo. 

Drugače ne bodo deleţni Novih Nebes in Nove Zemlje, ki se bosta zdruţili in postali 

eno. 

Kajti takrat bom prišel sodit. 

Torej, samo tisti, ki bodo priznali Mene, njihovega Odrešenika, Jezusa Kristusa in 

Mojega Večnega Očeta bodo imeli ţivljenje. 

Molite za vse duše. To je vse na kar morate biti sedaj osredotočeni in popolnoma 

zaupati Vame. 

Vaš Jezus 

 

PRVI PEČAT JE ODPAD OD VERE 

 

Sreda, 7. marec 2012 ob 15.40 

 

Moja predraga ljubljena hčerka, povej Mojim otrokom, da nihče nima spoznanje niti 

pooblastilo, da odkrije Resnico vsebovano v Knjigi Razodetja. 

Samo Jaz, Jezus Kristus, Rešitelj in Odrešenik človeštva imam oblast razodeti svetu 

vsebino Knjige Resnice, ne glede na to, za kako pametne se imajo ljudje. 

Samo Jaz, Jagnje Boţje, imam pravico, da prinesem današnjemu svetu Resnico, 

dano Mojemu apostolu Janezu Evangelistu, ki je bil orodje Resnice. 

Prvi Pečat je odpad od vere, ki je očiten ne samo med neverniki, temveč tudi med 

tistimi, ki trdijo, da Me poznajo in tistimi, ki javno razglašajo ljubezen do Mene. 

To je čas, ko bo Resnica vere izkrivljena. Vam, Mojim otrokom bo predstavljen 

razvodenel Nauk, ki je ţalitev Mojega Nauka. 



Otroci, ko se bodo pojavile nove laţne religije in novi nauki, takrat boste vedeli, da je 

prišel čas, da se odkrije prvi pečat. 

Poglejte okrog sebe. Kaj vidite? Religije, ki častijo nove bogove, za katere niste nikoli 

slišali. Religije, utemeljene na znanstveni fantastiki, nesmiselne in brez prave vsebine. 

Duhovna bitja, ki niso od tega sveta, čeprav številni ljudje verjamejo, da predstavljajo 

Kraljestvo Mojega Očeta. 

Prisluhnite Mi: vi ţivite v namišljenem svetu! 

Nobeno od teh nadnaravnih prepričanj ne predstavlja Resnice. 

Kakršenkoli nauk, ki vas uči, kako pomembno je sebe postaviti pred drugega, je 

nauk, ki prihaja od Satana. 

Ne poslušajte te okrutne prevare in ji obrnite hrbet. 

Tisti, ki častijo laţne bogove in jim posvečajo svoje ţivljenje so Zame izgubljeni. Če s 

tem ne prenehate in Me ne prosite za vodstvo, vas Jaz ne morem rešiti. 

Vam in vsem, ki se boste zavestno odvrnili od kralja teme, bo dan Dar Razločevanja, 

če Me boste za to prosili v tej Kriţarski Molitvi (36): Pomagaj mi, da častim 

pravega Boga.  

»Jezus, pomagaj mi, ker sem izgubljen in zmeden. Ne poznam Resnice ţivljenja 

po smrti. Odpusti mi, če Te ţalim s čaščenjem laţnih bogov, ki niso pravi Bog. 

Reši me. Pomagaj, da bom jasno videl Resnico. Reši me iz teme, v kateri je moja 

duše. Pomagaj mi priti v Luč Tvojega Usmiljenja. Amen.« 

Obstaja samo en Bog: Oče, Sin in Sveti Duh, v eni Sveti Trojici. 

Vsi drugi bogovi prihajajo od Satana, ne glede na to, kako privlačna je njihova 

krinka. 

Prosim vas, ne zapravite svojega večnega ţivljenja, tako da prisegate zvestobo 

tistim religijam, ki častijo new age prakse kot je reiki, joga, meditacije new age-a, 

tarot karte, jasnovidnost, »psychic readings«* in češčenje angelov, ki so povezani 

z »ascended masters«**. 

Počasi, vendar zagotovo te okultne prakse sprejema ne samo vaša druţba, 

marveč tudi Katoliška Cerkev in Krščanske Cerkve. 

Ti laţni religiozni nauki se širijo tako hitro, da so zavedli na milijarde Boţjih otrok, ki 

so našli v tem laţno tolaţbo, zaradi tega pa ne priznavajo več obstoj Edinega Pravega 

Boga. 

Vaš Jezus 



*»psychic readings«: razni mediji, ki z močjo okultizma napovedujejo prihodnost kot 

je npr. vedeževanje, horoskopi, astrologija, numerologija, branje iz dlani, kristalne 

krogle, aure, magija itd. 

**»ascended masters«: vnebovzeti mojstri kot je npr. buda, krišna, konfucij itd. 

 

MOJ DRUGI PRIHOD NE MORE BITI PREPREČEN, NITI ZAUSTAVLJEN 

Sreda, 7.marec 2012 ob 20.30 

Moja draga ljubljena hčerka, zaščitil te bom s posebnimi milostmi, ki so potrebne, da 

boš prejela moč, da se boš spopadla s silami zla, ki so v teku, da zaustavijo to Sveto 

Poslanstvo. 

Pomembno je razumeti, da človeško mnenje ni pomembno. 

Vse kar je pomembno je Moja Najsvetejša Beseda. 

Moja Beseda je Resnica. Jaz sem Resnica. Tisti, ki ti bo rekel, da ta Sporočila 

niso v skladu z Mojimi Nauki je laţnivec. 

Tak človek me ne pozna. Morda misli, da Me, vendar pa Me lahko spozna le, če je 

poniţnega srca. 

Tisti, katerih mnenja so v nasprotju z Mojo Besedo so krivi greha napuha. 

Napuh zaslepljuje celo Moje posvečene sluţabnike za Resnico Moje Svete Besede. 

Moje obljube človeštvu, da bom ponovno prišel v slavi sodit ţive in mrtve, se 

morajo zgoditi. 

Moj Drugi Prihod ne more biti preprečen, niti zaustavljen. 

Moja svarila, ki jih dajem človeštvu iz ljubezni do vseh duš so pomembna. 

Jaz moram ustrezno pripraviti vse Boţje otroke na ta Najveličastnejši Dogodek. 

Mnogi te bodo poskušali zaustaviti. Mnogi bodo poskušali spodkopati Mojo Sveto 

Besedo in mnogi ti bodo poskušali škodovati z namenom, da ljudje ne bi prisluhnili 

Moji Sveti Besedi. 

Vsi ti poskusi ne bodo imeli učinka. 

Samo Jaz, Jezus Kristus imam moč, da podarim Večno Odrešenje vsemu človeštvu. 

Sam Jaz imam moč, da pripravim duše vsega človeštva na njihovo dediščino v Raju. 

Nihče, niti Satan, kralj teme in njegovi sluţabniki ne morejo to preprečiti. 

Nikoli ne pozabi tega: Jaz bom zaščitil vse tiste, ki se drţijo Moje Svete Besede. 



Morda boste prestrašeni zaradi globalnih dogodkov, ko bodo sile teme prekrile vaše 

drţave. Ti dogodki vas bodo vznemirili, toda nikoli se ne smete bati, kajti privedel vas 

bom v Svoje Novo Kraljestvo na zemlji. 

Vse kar vas prosim je, da zaupate Vame. 

Dovolite Mi, da vas vodim. 

Dovolite Mi, da vam pokaţem kako očistiti svoje duše preko Kriţarskih Molitev, ki 

vam jih dajem. 

Nato vse prepustite Meni. 

Zapomnite si, Moja Ljubezen do vseh vas je tako velika, da nihče ne more omiliti to 

čisto ljubezen in sočutje, ki jo drţim v Svojem Presvetem Srcu do vseh Boţjih otrok. 

Vaš ljubljeni Jezus 

Odrešenik človeštva 

 

 

BOG OČE: MOJ PEČAT ZAŠČITE JE BIL NAPOVEDAN. ODTRGAN JE BIL 

DRUGI PEČAT. 

Četrtek, 8.marec 2012 ob 19.52 

Moja preljuba hčerka, svet je čakal na ta trenutek 2000 let. 

Nekateri s strahom v svojih srcih, drugi z navdušenjem in s spraševanjem kdaj bo 

prišel ta trenutek in zdaj je tukaj. 

Sedaj pošiljam Svojo prerokinjo poslednjih časov, tebe Marija, da končno predstaviš 

svetu Knjigo Resnice, ki razkriva vsebino Knjige Razodetja. 

Jaz sem Bog, Katerega jokajoče iščejo vsi Moji otroci v teh strašnih časih.   

Moji nemirni otroci Me morajo sedaj poklicati na pomoč. 

Jaz zbiram skupaj Svojo druţino v teh časih, tako da se lahko zdruţimo v 

poslednji bitki, da premagamo Zmaja, ki je tako dolgo mučil zemljo. 

Otroci, ne bojte se. Nič hudega se ne bo zgodilo tistim, ki nosijo na sebi Moj 

Pečat, Pečat Ţivega Boga. 

Satan in njegovi padli angeli, ki so okuţili svet v teh časih, nimajo moči nad tistimi, 

ki so zaznamovani s Pečatom Ţivega Boga. 

Otroci, prisluhniti Mi morate in sprejeti Moj Pečat, kajti le-ta bo rešil ne samo 

vaše ţivljenje, temveč tudi vaše duše. 

Molite Kriţarsko Molitev (33), da boste vsak dan prejeli Moj Pečat.*  



Zagotovite, da bodo vsi člani vaše druţine razumeli pomembnost Mojega Pečata. 

Vaša ljubezen do Mene, vašega Nebeškega Očeta bo vaša rešilna bilka, ki vam bo dala 

moč, ki jo potrebujete. 

Moj Pečat Zaščite je bil napovedan. Odtrgan je bil Drugi pečat. 

Jezdec rdečega konja je maščevalni temni angel, ki bo pomoril Moje otroke v številnih 

vojnah, ki prihajajo. Toda šel bo mimo tistih Mojih otrok, ki imajo Pečat na svojih 

čelih. 

Pripravite se zdaj, kajti te vojne ţe potekajo in še več vojn se načrtuje v vsakem 

kotičku sveta, še posebno na Bliţnjem Vzhodu in v tistih deţelah po katerih je hodil 

Moj ljubljeni Sin, Jezus Kristus v času Njegovega bivanja na zemlji. 

Vaš ljubljeni Oče 

Bog Najvišji 

 

*Molitev Pečata Zaščite k Bogu Očetu (prejela Marija Božjega Usmiljenja 20. 

februarja 2012) 

Zmolite to Kriţarsko Molitev (33), da potrdite Moj Pečat. Sprejmite ga z 

ljubeznijo, radostjo in hvaleţnostjo. 

»O moj Bog, moj ljubeči Oče, z ljubeznijo in s hvaleţnostjo sprejmem Tvoj Boţji 

Pečat Zaščite. Tvoje Boţanstvo obdaja moje telo in dušo za vso večnost.  

V poniţnem zahvaljevanju se priklanjam in Tebi, moj ljubljeni Oče darujem 

svojo globoko ljubezen in zvestobo. Rotim Te, da mene in moje ljubljene zaščitiš s 

tem posebnim Pečatom! Predajam Ti svoje ţivljenje in obljubljam, da Ti bom 

sluţil na veke vekov. Ljubim Te, dragi Oče! Tolaţim Te v teh časih, dragi Oče! 

Darujem Ti Telo in Kri, Dušo in BoţanstvoTvojega preljubega Sina v spravo za 

grehe sveta in za odrešenje vseh Tvojih otrok. Amen.« 

 

DEVICA MARIJA: MOLITE ROŢNI VENEC V VSEH NARODIH OD DANES 

NAPREJ DO VELIKONOČNE NEDELJE 

Petek, 9.marec 2012 ob 19.15 

Moj dragi otrok, kako zelo se jočem, ko vidim kako se povečuje sovraštvo ne samo 

proti tebi, temveč tudi proti Sveti Besedi mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa. 

Sedaj veš kako zelo je On trpel v Vrtu Getsemani in kako zelo še vedno trpi v teh 

časih, medtem ko Satan sprevrača vsako Njegovo Posredovanje za rešitev duš. 



Pomembno je, da se Moj Sveti Roţni Venec moli vsak dan, vse do Velike Noči, 

ker se sedaj na skrivnem načrtujejo vojne. 

Otroci, če boste vsak dan v tednu molili Moj Sveti Roţni Venec in če boste vsak Petek 

v tednu od danes naprej do Velike Noči zmolili vse štiri dele Roţnega Venca, bo 

večino uničenja v svetu lahko omiljeno. 

Moj Sin je tako zelo vesel in zadovoljen s tistimi, ki sprejemajo Njegovo Sveto 

Besedo z ljubeznivim in čistim srcem. 

Velike milosti se izlivajo na čiste duše, ki Mu popolnoma zaupajo, brez kakršnih koli 

dvomov v njihovih srcih. 

Vi, moji otroci, ste ostanek, mali ţelod vernikov, ki boste pomagali, da se poveča 

vojska, ki je potrebna, da se zmanjša greh v svetu. 

Vaše molitve, in še posebno moj Najsvetejši Roţni Venec, je potrebno oroţje za 

uničenje Satana in tistih, ki so pod njegovim vplivom v vsakem kotičku sveta. 

Pojdite zdaj, moji otroci in organizirajte globalno molitev, tako da bodo vsi narodi 

molili moj Roţni Venec od danes naprej do Velikonočne Nedelje. 

Pojdi v miru, moj otrok. Milosti, ki so ti bile dane, ti bodo pomagale, da boš lahko 

prenašala vsakodnevne napade Satana, medtem ko se njegova jeza zaradi tega Dela 

povečuje. 

Vaša Nebeška Mati 

Mati Odrešenja 

 

Opomba: Zaradi tega Sporočila smo organizirali, da se vsi štirje deli Roţnega Venca 

molijo vsak petek, medtem ko se en del Roţnega Venca moli vsak dan od danes do 

Velike Noči. Za več informacij pojdite na našo internetno molitveno skupino: 

http://www.internetgebetskreis.com/en/ 

 

 

PRIŠEL JE ČAS, DA SE ODPRE DRUGI PEČAT. VOJNE SE BODO 

POMNOŢILE 

Sobota, 10. marec 2012 ob 15.30 

Moja draga ljubljena hčerka, prišel je čas, da se odpre drugi pečat. Vojne se bodo 

pomnoţile in razširile po svetu. 

http://www.internetgebetskreis.com/en/


Maščevalni temni angel prihaja iz enega vira, Moja hčerka. Vse te vojne so med seboj 

povezane. Niso se zgodile zaradi regionalnih nemirov. Bile so načrtovane s strani 

zahoda. 

Te vojne so bile namerno ustvarjene zato, da bi prevzeli nadzor nad narodi. Mnogi 

izmed teh narodov so označeni kot demonski in laţi se širijo o njihovih političnih 

voditeljih. 

Otroci, te vojne so bile pretkano ustvarjene, vse naenkrat, zato da bi odstranili 

enega voditelja za drugim. 

Predloţeni bodo mirovni sporazumi katerim bodo ploskali, toda ti bodo laţni. 

Vi, Moji otroci, ste zavedeni. 

Govorice o vojnah so prav to – govorice. Kako se začnejo govorice? Kdo jih začne in 

zakaj? 

Zakaj mislite, da se je toliko drţav istočasno zapletlo v te vojne? 

To ni bilo naključje. 

Obstaja načrt, ki ga organizira Antikrist, da bi nadzoroval in osvojil te narode, ki 

imajo bogate vire. 

Ko bodo nadzorovali te drţave, bodo postali zelo močni. 

Ko se bodo te vojne pomnoţile in ko bodo postale utrujajoče, se bo Antikrist 

predstavil svetu kot mirovni pogajalec. 

Le malo vas je, ki ste ozaveščeni o resnici zaradi nadzora, ki ga ima Antikrist in 

njegove organizacije nad svetovnimi mediji. 

Molite sedaj, medtem ko se vojne povečujejo, da boste lahko preprečili njihove načrte. 

Vedite, da bodo ZDA zavrnile in izdale Izrael, ki je tako zelo pod vplivom zahoda in 

ko bo to najmanj pričakoval. 

Takrat se bo zgodil holokavst o katerem govorim. 

Molite, molite, molite za Izraelsko ljudstvo, ki bo še naprej trpelo zaradi svojih grehov 

vse do Mojega Drugega Prihoda. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

 



NIKOLI DOSLEJ ŠE NI BILO TAKO VELIKEGA NASPROTOVANJA 

BOŢJIM RAZODETJEM 

Ponedeljek, 12. marec 2012 ob 19.00 

Moj otrok, v tem času bodo vsi Boţji vidci in izbrane duše prestajali največje 

preganjanje. 

Satanovi dnevi so skoraj pri koncu. On bo uporabil vsa oroţja, še posebno nekatere 

posvečene duhovnike, da bi poskusil diskreditirati besedo vaše ljubljene Matere in 

Besedo Mojega preljubega Sina, Jezusa Kristusa. 

Nikoli doslej še ni bilo tako velikega nasprotovanja Boţjim razodetjem, kot se to 

dogaja danes. 

Tema še naprej prodira v Cerkev. Mnogi znotraj Cerkve počnejo vse kar je v 

njihovi moči, da bi utišali besede vidcev. 

Oni ne ţelijo, da bi Resnica prišla na dan. Oni bodo preprečili širjenje molitev dane 

vidcem za rešitev duš. 

Molite, otroci, da njihova prizadevanja ne bodo zaustavila delo mojega Sina in 

zaslepila vernike za dar Svetega Duha, ki se bo še naprej izlival na duše, ki bodo 

prebrali ta Sporočila. 

Vaše molitve in zvestoba mojemu ljubljenemu Sinu še nikoli niso bile tako zelo 

pomembne kot so sedaj, medtem ko se ta oblak teme še naprej spušča na Cerkev 

mojega Sina. 

Molite, molite, molite, da bo Njegova Najsvetejša Beseda razsvetlila izgubljene duše, 

tako da bo v njih zasijala Luč mojega Sina. 

Otrok moj, hvala, ker si se odzvala mojemu klicu, še posebno v tem času, ko je v tvoji 

duši velika ţalost zaradi muk, ki si jih morala prenašati po rokah tistih, ki trdijo, da 

govorijo v Gospodovem Imenu. 

Vaša Nebeška Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

 

 

 



DOLOČEN DEL ZNOTRAJ MOJE CERKVE SI PRIZADEVA, DA TE UTIŠA 

Torek, 13. marec 2012 ob 18.30 

Moja draga ljubljena hčerka, danes si končno spoznala, kako zelo Moji Najsvetejši 

Besedi ne samo nasprotujejo, temveč jo tudi zavračajo nekateri člani Moje 

Cerkve. 

Tisti, ki niso sposobni pasti pred Moje Noge in Me rotiti za usmiljenje, razglašajo 

sami sebe kot vredne, da sodijo Moje Najsvetejše Besede dane človeštvu za rešitev 

njihovih duš. 

Jaz sem Bog, poln usmiljenja, poln hrepenenja, da rešim vse Svoje otroke in sem 

počasen za jezo. 

Moja potrpeţljivost je bila danes na preizkušnji, kajti zgodil se je še en napad, da bi 

spodkopal ta Sporočila, tokrat s strani človeka, ki trdi, da govori v Mojem Imenu. 

Moja hčerka, od danes naprej se ne smeš vpletati z nobenim takšnim predstavnikom, 

ne da bi Me prej prosila za dovoljenje. 

Določen del znotraj Moje Cerkve si skupno prizadeva, da te utiša. 

Moji otroci, to so časi, ko bo vera Mojih najbolj gorečih privrţencev, vključno s člani 

Moje Cerkve, preizkušana na način, kateremu niste bili priča vse od Mojega Kriţanja. 

Prav tako kot so se obnašali do Mene in Me obsodili na smrt, ker sem si dovolil 

govoriti Resnico, ko sem prišel prvič, se bo zgodilo tudi Mojim prerokom pred Mojim 

Drugim Prihodom. 

Prezirani bodo, zasmehovani in označeni za nespametne, medtem ko bodo širili Mojo 

Besedo. 

Obtoţeni bodo krivoverstva s strani tistih, ki razglašajo Moje Nauke, a ne 

prepoznavajo Moje Besede, ki jo dajem svetu v teh časih. 

Bojte se vsi vi, ki poskušate zablokirati pot, ki jo polagam pred vas, da rešim 

človeštvo! 

Vi boste kaznovani! 

Meni boste morali dati odgovor zaradi nepravičnosti, ki jo povzročate tistim, ki so 

poslani, da razglašajo Boţjo Besedo v teh poslednjih časih. 

Ko zavračate Gospodove preroke, zavračate Gospodovo Besedo. 

Vaša aroganca vas zaslepljuje za Resnico, zato nimate pravice, da Me predstavljate. 



Zelo Me ţalite in vaše zavračanje Moje Svete Besede Mi povzroča globoke bolečine. 

Jočem, ker Me kruto zavračate, medtem ko istočasno pridigate razvodenelo različico 

Resnice Mojih Naukov. 

Vaš čas preţivite v komunikaciji pred Menoj v čaščenju Najsvetejšega Zakramenta, da 

vas bom lahko vodil po poti razločevanja. 

Izprašajte se, zaradi katerih razlogov zavračate Moje Besede. 

Ali je to zaradi tega, ker ne ţelite slišati resnice o razkolu, ki bo zajela Katoliško 

Cerkev? 

Ali je to zaradi tega, ker ne sprejemate, da je Cerkev okuţil Satan? 

Ali ne razumete, da je bilo vse to napovedano? 

Molite, da boste spoznali Resnico in prosite Me za vodstvo, preden bo prepozno. 

Vaš Jezus 

Odrešenik vsega človeštva 

 

LJUBEZEN JE MOČNEJŠA OD SOVRAŠTVA 

Sreda, 14. marec 2012 ob 15.30 

Moja draga ljubljena hčerka, močno te drţim v Svojem naročju, medtem ko prenašaš 

to bolečino zdruţena z Menoj. 

Moji otroci in še posebno Moji verni čutijo drug do drugega neţnost, ki jo ne 

znajo razloţiti. 

Lahko so si tujci, ki ţivijo v različnih predelih sveta, a vendar je ljubezen, ki jo čutijo, 

Moja Ljubezen. 

Drug drugega ljubijo tako kot se ljubijo med seboj bratje in sestre v vsaki ljubeči 

druţini. 

Jaz sem Luč, iz katere izvira ta spontana ljubezen, ki povezuje duše. 

Moj Sveti Duh je Tisti, ki zdruţuje vse Boţje otroke v eno druţino. 

Vi, Moji otroci, ste Moja druţina. 

Sveta Trojica je na čelu druţine in kadar je vaša ljubezen čista in poniţna ste 

avtomatsko del te svete druţine. 



Očetova Ljubezen Me preţema. 

Ko Me boste ljubili, vas bom privedel v naročje Mojega Očeta, ki bo vas in vašo 

druţino obdal s Pečatom zaščite (Križarska molitev 33). 

Moje Srce se razneţi, ko z radostjo gledam ljubezen, ki jo imate drug do drugega. 

Prinašate Mi tako zelo veliko uteho zaradi mučnega trpljenja, ki ga moram 

prestajati, ker so Moji ubogi otroci preganjani v drţavah, ki so razdejane zaradi 

vojn. 

Zdruţite se z Menoj, tako da se bo lahko Moja druţina zvestih vernih povezala v 

eno, ne glede na njihovo preteklost ali iz katere drţave prihajajo, z namenom, da 

premagate sovraštvo v svetu. 

Ljubezen je močnejša od sovraštva. 

Sovraštvo se omili, če se nanj odzovete z ljubeznijo. 

Če se nekdo do vas obnaša nepravično, se morate odzvati z ljubeznijo in Satan bo 

stokal od bolečine. 

Če boste v skušnjavi, da se maščujete tistim, ki so vas prizadeli, potem morate moliti 

za njih, jim odpustiti in jim namesto tega izkazati ljubezen. 

Ljubezen, ki preţema Mojo druţino na zemlji je zelo močna sila. 

Nikoli, niti za trenutek ne verjemite, da lahko sovraštvo premaga ljubezen. 

Moč, ki jo poseduje sovraštvo, čeprav ga je boleče gledati in je grdo, se lahko premaga 

samo z močjo ljubezni. 

Kako lahko ljubezen oslabi sovraštvo v današnjem svetu? Odgovor je molitev. 

Ljubite Me. 

Poslušajte Me. 

Odzovite se na klice Moje ljubljene Matere in Mene, njenega Sina, preko različnih 

molitev, ki so vam bile dane. 

Dajem vam posebno Kriţarsko molitev za zdruţitev Boţjih otrok. 

Ta molitev bo razširila ljubezen v vsakem kotičku zemlje in pregnala sovraštvo, ki 

vsak dan narašča. 



To sovraštvo, ki ga Satan povzroča zaradi slabosti človeštva in ki ustvarja 

grozodejstva kot so mučenje, ubijanje, splavi in samomori, se lahko prepreči preko te 

Kriţarske molitve (37) za zdruţitev vseh Boţjih otrok: 

O dragi Jezus, zdruţi v ljubezni vse Svoje ljubljene verne, da bomo lahko po 

vsem svetu širili Resnico Tvoje Obljube Večnega Odrešenja. Molimo, da bi 

mlačne duše, ki se Ti bojijo predati v telesu, duši in duhu, odloţile svoj ščit 

napuha in odprle svoja srca za Tvojo ljubezen ter postale del Tvoje svete druţine 

na zemlji. Dragi Jezus, objemi vse te izgubljene duše. Naj jih naša ljubezen 

dvigne iz divjine.  Kot naše brate in sestre jih skupaj z nami vzemi v Naročje, 

Ljubezen in Luč Svete Trojice. Vse svoje upanje, zaupanje in ljubezen polagamo 

v Tvoje Svete Roke. Rotimo te, povečaj našo predanost, da Ti bomo lahko 

pomagali rešiti še več duš. Amen. 

Ljubim vas, otroci. 

Nikoli ne smete biti razočarani, ko gledate hudobijo, ki vas obdaja. 

Vaše molitve lahko omilijo to hudobijo. 

Vaša ljubezen jo bo premagala. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

ISTOSPOLNE POROKE SO VELIK GREH 

Petek, 16. marec 2012 ob 22.20 

Moja draga ljubljena hčerka, bolečine in trpljenje Mojih ubogih vernih, ki morajo 

nemočno gledati, kako novi zakoni v nasprotju z Mojimi Nauki, dosegajo 

nepredstavljivo raven v svetu. 

Ne samo da morate biti priča grehu, otroci, ampak ste ga primorani tudi sprejeti kot 

nekaj normalnega. 

V mislih imam še zlasti en greh in sicer istospolne poroke, ki se vam predstavljajo kot 

naravna pravica. 

Potem se od vas pričakuje, da sprejmete to gnusobo, ki poteka pred Prestolom Mojega 

Očeta v cerkvi. 

Ni dovolj da ti ljudje opravičujejo istospolne poroke v očeh zakona, oni ţelijo tudi 

prisiliti Boga Očeta, da bi jih blagoslovil. On tega nikoli ne bo storil, kajti to je hud 

greh v Njegovih Očeh. 

Kako si drznejo ti ljudje misliti, da je sprejemljivo izvrševati to odvratno dejanje v 

Cerkvah Mojega Očeta? 



Otroci, Jaz ljubim vsako dušo. 

Jaz ljubim grešnike. 

Sovraţim greh, toda ljubim grešnika. 

Istospolna spolna dejanja niso sprejemljiva v Očeh Mojega Očeta. 

Molite za te duše, kajti ljubim jih, toda ne morem jim dati milosti, ki si jih ţelijo. 

Vedeti morajo, da, ne glede na to kako zelo se trudijo opravičevati istospolne poroke, 

oni nimajo pravice do udeleţbe pri Zakramentu Svetega Zakona. 

Zakrament mora priti od Boga. Pravila za prejem Zakramentov morajo izhajati iz 

Naukov Mojega Očeta. 

Vi ne morete prisiliti Mojega Očeta, Boga Najvišjega, da vam podeli Svoj Blagoslov 

oz. da vam podeli dostop do Njegovih Svetih Zakramentov, razen če jih sprejmete na 

pravi način. 

Greh je zdaj predstavljen v svetu kot nekaj dobrega. 

Kot sem ţe povedal, svet je obrnjen na glavo. 

Dobro je predstavljeno kot zlo. Tisti ljudje, ki si prizadevajo ţiveti po Zakonih Boga 

Očeta, so zasmehovani. 

Zlo, ne glede na to kako ga oblačite, se ne more spremeniti v dejanje dobrote v Očeh 

Mojega Očeta. 

Moj Oče bo kaznoval tiste, ki bodo še naprej razkazovali grehe pred Njim. 

Prisluhnite temu svarilu. Vaši grehi, ki jih izvršujete zaradi svoje neposlušnosti Bogu, 

ne morejo biti odpuščeni in tudi ne bodo. 

To je zato, ker ne ţelite sprejeti greha za to kar je. 

Vaš Odrešenik  

Jezus Kristus 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAZ BOM PRIŠEL NA OBLAKIH NEBA, OBKROŢEN Z VSEMI ANGELI IN 

SVETNIKI V NEBESIH 

 

Nedelja, 18. marec 2012 ob 16.00 

 

Moja draga ljubljena hčerka, Moji otroci morajo vedeti, da je svet duhovno mrtev 

zato, ker ljudje ne prepoznavajo več razlike med dobrim in zlim. 

Če ne bi bilo Moje Luči, ki napolnjuje prav vsako dušo, tudi grešnike, bi svet prenehal 

obstajati. 

Moja Luč je Tista, ki ohranja svet pri ţivljenju. 

Tudi mnogi Moji verni, ki so se posvetili Meni, da bi trpeli v zedinjenju z Menoj, 

ohranjajo to luč pri ţivljenju. 

Tik pred Mojim Povratkom bo Moja Luč izginila v svetu za tri dni. 

To se bo zgodilo tik pred koncem. To ne smete zamenjati z Opozorilom. 

V času te tridnevne teme bo jok in škripanje z zobmi. Ljudje se bodo plazili po vseh 

štirih v iskanju Moje Luči, čeprav so Me zavračali. 

Takrat bo prišel trenutek za resnico. 

Moji verni, ne smete se bati te tridnevne teme, kajti Jaz bom z vami, čeprav se mogoče 

ne boste zavedali Moje Navzočnosti. 

Potem se bom po treh dnevih teme vrnil na zemljo na isti način kot sem šel v Nebesa. 

Jaz bom prišel na oblakih neba, obkroţen z vsemi angeli in svetniki v Nebesih v 

veliki slavi. 

Kako čudovit in radosten bo ta dan, ko bom prišel vladat nad zemljo v skladu z Voljo 

Mojega Očeta! 

Nihče ne bo v dvomih, da sem to Jaz. 

Niti ne bodo imeli ljudje dvomov glede njihove prihodnosti. 

To bo dan, ko bom prišel sodit. 

Razdelil bom Svoje ljudstvo na tiste, ki Me ljubijo in na tiste, ki Me sovraţijo. 

Tisti, ki so me zavračali in ki so častili vse kar je zlo, bodo pahnjeni v Pekel, kjer je 

večni ogenj. 

Ostali bodo ţiveli z Menoj v Raju, skupaj s pravičnimi, ki bodo vstali od mrtvih. 

Vsaka duša se mora veseliti tega cilja, ko bom ponovno prišel, kot sem vam obljubil. 



Kristjanom porečem sledeče: 

Vedite, da se bo ta velik in veličasten Dogodek zgodil kmalu. 

Vaša generacija bo doţivela Moj Veličasten Povratek. 

Nikoli vam ne bom razkril dneva Mojega Veličastnega Povratka, kajti samo Moj Oče 

to ve, toda zagotavljam vam, da je ura Mojega Drugega Prihoda blizu. 

Moji posvečeni sluţabniki, vaša dolţnost je, da pripravite Moje ljudstvo, da pripravite 

tiste duše za katere ste odgovorni, tako da bodo zapisani v Knjigi Ţivljenja. 

Rotim vas, trdo delajte s pomočjo sodobnih komunikacij in molitve, da pripravite svet 

na Moj Drugi Prihod. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

 

DEVICA MARIJA: MOLITE ZA PAPEŢA BENEDIKTA XVI., KI JE V 

NEVARNOSTI, DA BO IZGNAN IZ RIMA 

Torek, 20. marec 2012 ob 20.30 

Moj otrok, trenutno je v svetu tihota, kot zatišje pred nevihto. Katoliška Cerkev bo 

kmalu pahnjena v krizo. 

Vse Svoje otroke povsod po svetu prosim, da molite za Papeţa Benedikta XVI, ki je 

v nevarnosti, da bo izgnan iz Rima. 

On, najsvetejši Predstojnik Katoliške Cerkve, je osovraţen v številnih predelih 

znotraj Vatikana. 

Zlobni skrivni načrt, ki je bil načrtovan več kot eno leto, bo kmalu viden po vsem 

svetu. 

Molite, molite, molite za vse Boţje posvečene sluţabnike v Katoliški Cerkvi, ki bodo 

preganjani zaradi velikega razkola znotraj Cerkve, ki se bo kmalu zgodil. 

Velikemu razkolu bo priča ves svet, vendar pa kot to ne bo viden takoj. 

Laţni papeţ čaka, da se razodene svetu. 

Otroci, ne bodite zavedeni, kajti on ne prihaja od Boga. 

Ključi Rima so bili vrnjeni mojemu Očetu, Bogu Najvišjemu, ki bo vladal iz Nebes. 

Velika odgovornost bo dana vsem svetim duhovnikom, škofom in kardinalom, ki 

srčno ljubijo mojega Sina. 

Potrebovali bodo veliko poguma in vztrajnosti, da bodo vodili duše v Novi Raj. 



Temna stran bo nasprotovala vsakemu prizadevanju teh svetih učencev, da bi 

pripravili duše na Drugi Prihod mojega dragega ljubljenega Sina. 

Pozivam vse svoje otroke, da molite za potrebno moč, ker se bosta Antikrist in njegov 

partner Laţni Prerok dvignila v ospredje. 

Mene, Mater Odrešenja, morate prositi za molitve, da zagotovite, da bo Katoliška 

Cerkev rešena in da bo resnična Beseda mojega Sina ohranjena. 

Resnica obljube mojega Sina, ko je rekel, da se bo vrnil v veliki slavi, bo 

spremenjena. 

Vam, moji dragi otroci, bodo dane neresnice, ki jih boste morali spoštovati in sprejeti 

v Svetem Imenu mojega Sina. 

Mojo Kriţarsko Molitev (38) morate moliti ves naslednji mesec prav vsak dan, da 

zagotovite, da Boţji sveti duhovniki ne bodo podlegli zlobni prevari, ki jo načrtuje 

Laţni Prerok in njegovi privrţenci: 

 

O Blagoslovljena Mati Odrešenja, prosimo te, moli za Katoliško Cerkev v teh 

teţkih časih in za našega ljubljenega Papeţa Benedikta XVI., da se zmanjša 

njegovo trpljenje. Mati Odrešenja, prosimo te, prekrij svete Boţje sluţabnike s 

Svojim Svetim Plaščem, tako da bodo prejeli milosti, da ostanejo močni, zvesti in 

pogumni v času preizkušenj s katerimi se soočajo. Moli tudi, da bodo pazili na 

svojo čredo v skladu z resničnim Naukom Katoliške Cerkve. O Sveta Mati Boţja, 

podeli nam, svojemu ostanku Cerkve na zemlji, dar voditeljstva, tako da lahko 

pomagamo voditi duše v Kraljestvo tvojega Sina. Mati Odrešenja, prosimo te, 

drţi Satana vstran od vseh, ki sledijo tvojemu Sinu, v njihovem prizadevanju, da 

zaščitijo svoje duše, tako da bodo primerni za vstop skozi Vrata Novega Raja na 

Zemlji. Amen. 

 

Pojdite otroci in molite za prenovo Cerkve in za zaščito tistih posvečenih sluţabnikov, 

ki bodo trpeli zaradi njihove vere pod vladavino Laţnega Preroka. 

 

Marija, Mati Odrešenja 

 

 

 

POVEJ ČLOVEŠTVU, DA JE ZDAJ VSE V MOJIH NAJSVETEJŠIH ROKAH 

Sreda, 21. marec 2012 ob 20.30 

Moja draga ljubljena hčerka, nocoj prihajam k tebi, da poveš človeštvu, da je zdaj vse 

v Mojih Najsvetejših Rokah. 

V mislih imam načrte, ki jih izvršuje globalna skupina, ki ţeli nadzorovati vašo 

denarno valuto, vaše sisteme zdravstvene oskrbe in vašo suverenost. 



Ne bo jim dovoljeno imeti nadzor nad vami. Roka Mojega Očeta bo sunkovito 

padla na njih, če vam bodo poskušali škodovati, otroci. 

Tistim vernikom, ki imajo Pečat Zaščite Mojega Večnega Očeta, Pečat Ţivega 

Boga, se ne bo zgodilo nič hudega. 

Moja hčerka, zaradi tega moraš zagotoviti, da bo čim več Boţjih otrok v vsakem 

kotičku svetu imelo neposreden dostop do Pečata Ţivega Boga. 

Otroci, vaše molitve so bile zelo močne, še posebno molitve tistih izmed vas, ki vsak 

dan molite Moje Kriţarske Molitve, Moj Roţni Venec Boţjega Usmiljenja in Sveti 

Roţni Venec. 

Vaše molitve so odloţile in preprečile jedrsko vojno, rešile na milijone duš pred 

peklenskim ognjem in tudi preprečile številne potrese. 

Nikoli ne pozabite, da so vaše molitve najmočnejše oroţje proti zlu. 

Vaša ljubezen do Mene, Jezusa Kristusa se je razširila zaradi vaše zvestobe do Mene. 

Vi, otroci, ste Moji apostoli teh sodobnih časov. Dana vam je bila oblast in Dar 

Svetega Duha, da širite Mojo Najsvetejšo Besedo. 

Če ţelite prejeti Moč Svetega Duha, Me morate prositi za pomoč, tako da boste v 

vsakem trenutku govorili resnico, ko boste razglašali Mojo Sveto Besedo. 

Zdaj vam podarjam Kriţarsko Molitev (39), tako da boste lahko dosegli vse Boţje 

otroke in jim pomagali pripraviti njihove duše na Novi Raj in Moj Drugi Prihod: 

 

O Jezus, moj ljubljeni Odrešenik, prosim Te, prekrij me s Svojim Svetim Duhom, 

da bom z oblastjo govoril Tvojo Najsvetejšo Besedo in pripravil vse Boţje otroke 

na Tvoj Drugi Prihod. Gospod Jezus, rotim Te za vse milosti, ki jih potrebujem, 

da bi lahko dosegel vsa verstva, rase in narodnosti, kamorkoli pojdem. Pomagaj 

mi, da bom govoril s Tvojim Jezikom, tolaţil uboge duše s Tvojimi Ustnicami in 

ljubil vse duše s posebno Boţjo Ljubeznijo, ki se izliva iz Tvojega Presvetega 

Srca. Pomagaj rešiti duše, ki so tako blizu Tvojemu Srcu. Dovoli mi, da Te 

potolaţim, dragi Jezus, kadar izgubljene duše še naprej zavračajo Tvoje 

Usmiljenje. Jezus, brez Tebe nisem nič, toda s Tvojo dobrohotno pomočjo se bom 

boril v Tvojem Imenu in pomagal pri reševanju vsega človeštva. Amen. 

 

Moja vojska, ki je nastala zaradi teh Mojih Svetih Sporočil, je narastla ţe na 700.000 

duš. 

 

Pomagajte Mi spreobrniti še več Boţjih otrok, tako da niti ena duša ne bo v lasti 

Satana v času Sodbe. 

Otroci, ohranjal vas bom močne pri vsem vašem delu za Mene. 

Ljubim vas, Moj dragoceni ostanek Cerkve. 

Vaš ljubljeni Jezus 



 

NASPROTOVANJE MOJEMU DRUGEMU PRIHODU BO SILOVITO 

Četrtek, 22. marec 2012 ob 23.00 

Moja draga ljubljena hčerka, Moje bolečine so zdaj postale tvoje, v popolnem 

zdruţenju z Menoj. Čeprav bo to zate zelo teţko, ti bo prineslo veliko veselja in 

številne nove milosti. 

Zdaj ti dajem dar, da boš lahko brala duše. Ta poseben dar ti dajem iz dveh razlogov. 

Prvi razlog je ta, da ti podelim zaščito, ki jo potrebuješ, ko se boš začela druţiti z 

nekaterimi Mojimi vernimi. 

Drugi razlog je ta, da boš sprebrnila tista zakrknjena srca, ki se bodo spopadli s teboj, 

tako da bodo izpodbijali Mojo Najsvetejšo Besedo. 

Sprejeti moraš to novo trpljenje, ki ga zdaj doţivljaš. Vedi, da tvoje trpljenje narašča 

zaradi povečane hudobije v svetu. 

Ti, Moja hčerka in veliko Mojih drugih izbranih duš, zdaj vsi istočasno doţivljate 

tako fizično kot duševno trpljenje. 

To se vam dogaja zato, ker Moj Najsvetejši Namestnik tudi doţivlja trpljenje v 

teh dneh, ko se bo kmalu soočil z njegovo največjo preizkušnjo. 

Sprejmi Moj Kelih, Moja hčerka. Tisti, ki sprejemate Mojo Sveto Besedo preko teh 

Sporočil vedite, da vaša velikodušnost rešuje vsak dan na milijone duš. 

Niti ena minuta vašega trpljenja ne gre v nič. 

Moj otroci, zavedam se, da boste trpeli zaradi tega, ko boste vzeli Moj Kriţ na svoje 

rame in hodili za Menoj, toda vedite, da mi s tem pomagate reševati večino človeštva.  

V času Moje Vladavine na Zemlji, ko bo Satan pregnan in ko se bo pojavil Moj Novi 

Raj na zemlji, mi boste tudi pomagali. 

Tisti, ki trpite skupaj z Menoj tako da sledite Moji poti, ki vodi v Raj, vedite, da boste 

šli po prav isti poti do Kalvarije, ki sem jo moral prehoditi Jaz, ko sem prišel prvič. 

Kristjani danes mislijo, da če bi ponovno prišel se do Mene ne bi več obnašali tako 

zelo kruto. Toda, motijo se. 

Nasprotovanje Mojemu Drugemu Prihodu bo silovito. 

Moji Sveti Besedi se bodo posmehovali in dvomili vanjo, kar se ţe dogaja. 

Moji otroci, še posebni tisti s togimi in trdnimi prepričanji ne razumejo, da bo Moje 

preroke večina ljudi javno zavrnila, prav tako kot se je zgodilo v preteklosti. 

Mojo Besedo, ki ti jo zdaj dajem so ţe ignorirali in zavrnili v mnogih delih 

Cerkve, prav tako kot so to počeli Farizeji v času Mojega bivanja na zemlji. 



Resnica Mojih naukov, ki se nikoli ne spreminja, bo označena kot laţ. 

Zakaj se to dogaja? Povem ti, da se to dogaja zato, ker so toliki sprevrgli resnico 

Mojih naukov do te mere, da ne verjamejo več v smrtni greh. 

Tako zelo veliko ljudi ignorira resnico vsebovano v Svetem Pismu. 

Zakaj na primer zanikate obstoj 1000 letnega Novega Neba in Nove Zemlje? 

To razodetje je zelo specifično in resnica vsebovana tam je vsem na očem. 

Kljub temu Mojo Sveto Besedo izpodbijajo. 

Prerokbe vsebovane v Knjigi Razodetja in prav tako v Danielovi knjigi so vam 

bile dane le deloma. Mnogi izmed vas ste zmedeni. 

Toda to je zaradi tega, ker je bila vsebina, ki je bila razkrita obema prerokoma 

zapečatena in skrita do konca časov. 

Samo Jaz, Jezus Kristus, Jagnje Boţje imam avtoriteto, da razodenem to vsebino 

človeštvu. 

Kako lahko trdite, da veste vse o Mojem Drugem Prihodu, ko pa poznate le 

delček te vsebine? Ko pa še vsebina le-tega ni bila razodeta? 

Prisluhniti morate Moji Sveti Besedi, kajti zdaj vam jo dajem zato, da rešite svoje 

duše. 

Če boste po Opozorilu še vedno zavračali Mojo Besedo, medtem ko bom še naprej 

dajal Moja Sporočila za svet, boste krivi zavračanja Moje Roke Usmiljenja. 

Ne glede na to kako zelo verujete Vame ali trdite, da Me poznate, boste zagrešili greh 

zanikanja Mene. Zaradi tega boste izgubljeni za Mene in ne boste primerni za vstop 

skozi Vrata Raja. 

Moja dolţnost iz čiste ljubezni in sočutja do vas je, da vas zdaj poskušam pripraviti na 

poslednje čase. 

Prosim, ne zavrnite Me tokrat ţe drugič, saj prihajam, da rešim človeštvo pred večnim 

pogubljenjem in da vam podarim ključe večnega odrešenja. 

Ljubim vas, zato vas moram odločno voditi k resnici. 

Ne čakajte do Dneva Sodbe, da bi odkrili resnico. 

Pridruţite se Mi zdaj in Mi pomagajte rešiti duše vsega človeštva. 

Vaš Učitelj in Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

 



 

NIMATE VEČ VELIKO ČASA PREDEN BOM PRIŠEL KOT SODNIK  

Sobota, 24. marec 2012 ob 11.45  

Moja draga ljubljena hčerka, danes prihajam, da bi spregovoril svetu o Mojem 

Velikem Usmiljenju in tudi o Moji Pravičnosti.  

Otroci, nimate več veliko časa preden bom prišel kot Sodnik.  

Obdobje od danes naprej in vse do Mojega Dneva Sodbe, ki se bo zgodil v času 

Mojega Drugega Prihoda, morate modro uporabiti in pripraviti svoje duše. 

Moja dolţnost, kot vaš Boţanski Odrešenik je, da vas vodim, usmerjam in vam 

razkrivam kako lahko zagotovite, da boste primerni za vstop v Moj Raj.  

Ne zavračajte Mojih prerokov! Nanašam se predvsem na Moje posvečene sluţabnike. 

S poniţnostjo in čistostjo duše me prosite, da vas prekrijem s Svojim Svetim Duhom 

za dar razločevanja.  

Ko boste to storili, vam bom razodel Resnico Moje Najsvetejše Besede, ki vam jo zdaj 

dajem preko te prerokinje.  

Nato bo vaša dolţnost, da pomagate tistim, ki vas prosijo za vodstvo, da 

pripravijo svoje duše na Moj Drugi Prihod.  

Nikoli naj vas ne bo strah izgovarjati stavek »Drugi Kristusov Prihod«, kajti mnogi v 

Moji čredi, ne vedo kaj to pomeni.  

Le redki od njih so bili poučeni o tem Velikem in Veličastnem Dogodku in o 

pomembnosti, da pripravijo svoje duše, tako da bodo v stanju milosti.  

Nikoli se ne bojte pridigati o obstoju Vic in Pekla. Vaša dolţnost je, da poveste 

Mojemu ljudstvu Resnico.  

Prosite Me za vodstvo preko te Kriţarske Molitve (40) za duhovnike, da bi 

pripravili duše na Drugi Prihod: 

»O moj Jezus, jaz sem le poniţni sluţabnik. Potrebujem Te, da me vodiš, da 

lahko pripravim duše na Tvoj Veličastni Drugi Prihod. Pomagaj mi spreobračati 

duše in jih pripraviti v skladu s Tvojo Sveto Voljo, da bodo primerne za vstop v 

Novo Nebo in Novo Zemljo, ki si ju po Svoji smrti na Kriţu obljubil vsemu 

človeštvu. Podeli mi milosti, ki jih potrebujem, da bi ţejnim dušam posredoval 

Tvojo Besedo in da bi nikoli ne opustil svoje dolţnosti do Tebe, dragi Jezus, ko 

sem Ti s svojimi svetimi Zaobljubami prisegel zvestobo. Amen.«  

Pojdite zdaj, Moji posvečeni sluţabniki in sprejmite vlogo za katero ste bili izbrani.  

To da boste pripravili duše na Moj Drugi Prihod je v vaši duhovniški sluţbi do 

sedaj največji izziv, ki ga morate sprejeti z ljubeznijo in veseljem v srcu.  



Sprejmite tudi dar, da ste bili izbrani kot posvečeni sluţabniki v teh poslednjih časih, 

ko se bosta Novo Nebo in Nova Zemlja pojavili v obliki Mojega Novega Raja.  

Blagoslovljeni ste, da ţivite v teh časih.  

Satan in vsi tisti, ki jih zapeljuje, da bi obrnili svoja srca vstran od Mene, vašega 

Odrešenika, vas bodo mučili in ovirali na vsakem koraku vašega potovanja, ko boste 

pomagali reševati duše na Zemlji.  

Nikoli ne obupavajte v tem Svetem Poslanstvu. Vedite, da bom Jaz, vaš Jezus, 

hodil z vami na vsakem koraku poti.  

Vaš ljubljeni Jezus 

 

CELO OPOZORILO NE BO SPREOBRNILO VSE NEVERNIKE 

Nedelja, 25. marec 2012 ob 15.30 

Moja draga ljubljena hčerka, danes pozivam vse Svoje verne, da posvetijo svoj čas 

molitvi za tiste, ki ne verujejo v Mene, Jezusa Kristusa in v večno odrešenje. 

Te duše so blizu Mojemu Srcu. Morajo se spreobrniti, tako da bodo lahko rešene. 

Tisti, ki so slepi za resnico ne morejo videti, da se njihovo ţivljenje ne konča na tej 

zemlji. 

Mnogi ne verjamejo, da bodo obstajali za vso večnost. 

Te duše Mi prizadejajo globoke bolečine. Strašno se bojim za njih, ko jih gledam kako 

uničujejo svoje duše v tem ţivljenju na zemlji. 

Celo Opozorilo ne bo spreobrnilo mnoge izmed njih, ki trdijo da so ateisti. 

Odrešeni bodo samo preko molitve in trpljenja duš ţrtev. 

Pozivam vas, da molite za te duše to Kriţarsko Molitev (41) za duše nevernikov: 

O moj Jezus, pomagaj tistim Svojim ubogim otrokom, ki so slepi za Tvojo 

Obljubo Odrešenja. Rotim Te, da s pomočjo mojih molitev in mojega trpljenja 

odpreš oči nevernikom, da bi videli Tvojo neţno Ljubezen in se zatekli po zaščito 

v Tvoje Svete Roke. Pomagaj jim, da bodo spoznali Resnico in poiskali 

odpuščanje za vse svoje grehe, da bodo rešeni in prvi vstopili skozi Vrata Novega 

Raja. Molim za te uboge duše: za vse moške, ţenske in otroke in Te rotim, da jim 

odpustiš njihove grehe. Amen. 

Pojdite zdaj Moj dragocena vojska in se osredotočite na Moje uboge, izgubljene 

otroke. Pomagajte Meni, vašemu Jezusu, da rešim njihove duše. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 



 

DEVICA MARIJA: PROSI MOJE OTROKE, DA SE POSTIJO NA VELIKI 

PETEK, DA BI PREPREČILI ENO SVETOVNO VALUTO 

Torek, 27. marec 2012 ob 18.00 

Moj otrok, tvoje trpljenje in trpljenje drugih izbranih duš se bo povečalo v času 

Velikega Tedna. 

V Velikem Tednu bo Satan povzročal bolečine kolikor je moţno čim večjemu številu 

Boţjih otrok preko vojn, preganjanja in nasilja. 

Prav v tem času on povroča ljudem veliko trpljenje, ki je podobno trpljenju, ki ga je 

Moj dragi Sin prestajal v času Njegovega Kriţanja. 

Moj otrok, povej vsem tistim, ki so spodbujali druge k molitvi Mojega Svetega 

Roţnega Venca v času posta vsak petek vse do Velike Noči, da sem zelo vesela. 

Ta poboţnost pomaga dušam, ki jih oni rešujejo, skupaj s trpljenjem njihovih lastnih 

narodov. 

Ljubezen mojega Sina je zdaj začutilo še več ljudi po vsem svetu v tem času velikega 

trpljenja. 

On zdaj lajša njihove bolečine z Njegovimi posebnimi milostmi in pomirja njihove 

duše z Močjo Svetega Duha. 

Otroci, vaše molitve, ki jih tako zelo ljubeče pošiljate v Nebesa, se uslišujejo. 

Mojega Sina in Mojega Večnega Očeta morate klicati na pomoč v vsakem trenutku. 

Prav vsaka molitev, ne glede na to kako majhna je, se sliši in usliši v skladu z Voljo 

Boga Najvišjega. 

Moj otrok, prosi moje otroke naj se postijo na Veliki Petek, da bi preprečili 

uvedbo ene svetovne valute. 

Vaše molitve in post lahko to storijo. 

Takoj ko boste zmolili sledečo molitev v času vašega posta, bo Moj Večni Oče 

zaustavil te ljudi pred tem, da bi izvršili varčevalne ukrepe, ki jih načrtujejo zato da bi 

imeli nadzor nad vami. 

Ti isti ljudje ţelijo uničiti Krščanstvo, zato je pomembno, da preprečite, da bi se vse to 

zgodilo, tako da delate posebne ţrtve. 

Kriţarska Molitev (42) da bi preprečili eno svetovno valuto 

Bog Najvišji, darujem Ti dar posta, da bi zaustavil oprijem zla v svetu, ki se 

načrtuje, da bi se mojo drţavo stradalo od hrane in Kruha Ţivljenja. Sprejmi 

mojo daritev in poslušaj moje prošnje za preostale narode. Zaustavi trpljenje, ki 

ga načrtuje Antikrist. Dragi Gospod, reši nas vseh hudobij in zaščiti našo vero, 

da bi te lahko svobodno ljubili in častili na veke vekov. Amen. 



Moj otrok, en dan posta na Veliki Petek bo prinesel veliko svobodo narodom ter 

zaščito pred Satanom in pred tistim, ki sledijo njegovim zlobnim ţeljam, da bi prevzeli 

nadzor nad financami v vseh narodih. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

Mati Boţja 

 

 

JEZUS RAZODENE PODROBNOSTI NJEGOVEGA KRIŢANJA 

Četrtek, 29. marec 2012 ob 13.15 

Moja draga ljubljena hčerka, Moje trpljenje se bo povečalo, ko bodo ljudje kmalu 

počastili Moje trpljenje in smrt na Kriţu. 

Nihče ne razume obseg Moje trpljenja v času Mojega Kriţanja in na kakšen način sem 

bil bičan. 

Moje bičanje je bilo najhujše. Deset moških me je divje preteplo in vsak 

centimeter Mojega Telesa je bil prerezan. 

Meso na hrbtu je bilo raztrgano in lopatice so bile vidne. 

Komaj sem stal pokonci in eno oko je bilo poškodovano in zdrobljeno. 

Videl sem lahko samo skozi Moje levo oko. 

Komaj sem se obdrţal na nogah, ko so me odvedli pred Poncija Pilata in poloţili 

Trnjevo Krono na Mojo Glavo. 

Nato so me razgalili in Me ogrnili z rdečo obleko ter v mojo desno roko poloţili 

palmovo vejo. 

Vsak trn je bil kot igla, tako oster je bil. Eden izmed trnjev na Trnjevi Kroni je tudi 

prebodel Moje desno oko, zaradi česar sem komaj kaj videl. 

Izgubil sem tako zelo veliko Krvi, da sem bruhal in tako zelo omotičen sem bil, da ko 

sem začel svoj vzpon na Kalvarijo, nisem mogel drţati Kriţa. 

Padel sem tolikokrat, da sem potreboval več ur preden sem prispel na vrh hriba. 

Na vsakem koraku poti so me bičali.  

Moje Telo je bilo v celoti krvavo in prekrito z gostim znojem, ki ga je povzročalo 

ţgoče sonce. 

Nekajkrat sem omedlel. 

Ne glede na to kako zelo je bilo vse to boleče in mučno, najbolj zastrašujoče je bilo 

sovraštvo, ki mi ga niso izkazovali le odrasli vzdolţ te poti, temveč tudi majhni 

otroci, ki so me brcali zaradi tega, ker so sledili zgledu staršev. 



Vpitje in sovraštvo, ki je prihajalo iz njihovih ust ni bilo nič v primerjavi s strahom, ki 

so ga imeli do Mene, kajti kljub vsemu še vedno niso bili prepričani ali sem Jaz 

resnično Mesija, ki so ga tako dolgo čakali ali ne. 

Za njih je bilo laţje, da me zasovraţijo in zavrnejo, kot pa da bi me sprejeli, kajti 

to bi pomenilo, da bi morali spremeniti svoje ţivljenje. 

Moj najbolj mučen trenutek je bil, ko sem leţeč na tleh na boku, medtem ko so me 

ponovno brcnili v hrbet, zagledal Svojo ljubljeno Mater, ki me je gledala. 

Imela je zlomljeno Srce. Dva Moja učenca sta jo morala drţati pokonci. 

Samo skozi eno oko sem jo lahko videl in nisem mogel prenesti pogleda na muke, 

ki jih je doţivljala. 

Glasno posmehovanje, vpitje in rjovenje mnoţice več kot stotih, sem lahko čutil na 

tleh kjer sem leţal. 600 vojakov je organiziralo in nadzorovalo Moje kriţanje in 

kriţanje šest drugih. 

Meni so namenili vso pozornost. Preostali niso trpeli tako kot Jaz. 

Ko so Moja zapestja, na spodnjem delu Mojega palca, pribili na Kriţ, nisem več čutil 

bolečin. 

Moje Telo je bilo tako ranjeno in obtolčeno, da sem padel v šok. 

Moja ramena so bila izpahnjena in Moje Roke so bile iztrgane iz jamice. 

Najhujše fizične poškodbe je Moje Telo prejelo preden sem bil pribit na Kriţ. 

Nobenega krika ni bilo slišati iz Mene. 

Nobenega ugovora. 

Samo šepet. 

To je razjezilo Moje rablje, ki so ţeleli od Mene reakcijo, da bi zadovoljili svoja 

poţelenja. 

Nikoli se nisem ukvarjal z njimi, kajti če bi to storil, bi se moral ukvarjati s Satanom in 

njegovimi demoni, ki so obsedli njihove duše. 

Zaradi tega so se tako kruto obnašali do Mene. 

Na Kriţu sem visel pet ur. 

Takoj ko sem izdihnil je Moj Oče poslal temne oblake, kot tudi grom in strelo. 

Nevihta, ki se je takrat zgodila je bila tako nenadna, zastrašujoča in takšnih 

razseţnosti, da v glavah tistih, ki so bili priča Mojemu Kriţanju ni bilo več dvoma, da 

sem Jaz resnično Odrešenik, ki Ga je poslal Bog Oče. 

Moja hčerka, vse to ti razodevam kot dar tebi v zameno za veliko dejanje trpljenja, ki 

si Mi ga darovala. 



Povej Mojim otrokom, da ne obţalujem Mojega Trpljenja v času Kriţanja. 

Kar pa obţalujem pa je to, da je Moja Ţrtev bila pozabljena in da tako zelo veliko ljudi 

zanika, da se je Moje Kriţanje zgodilo. 

Mnogi se sploh ne zavedajo kaj vse sem moral pretrpeti, kajti številni Moji 

apostoli niso bili priča Mojemu vzponu na Kalvarijo. 

Kar Mi prizadeja bolečine v teh časih pa je to, da me tako veliko ljudi še vedno 

zavrača. 

Moji verni, pozivam vas, ne dovolite, da bi Moje Kriţanje šlo v nič. 

Jaz sem umrl za VSE grehe, tudi za tiste grehe, ki so jih ljudje storili danes. 

Jaz ţelim in moram rešiti celo tiste, ki Me zavračajo v teh časih. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

ROTIM VAS, NE KRIŢAJTE ME PONOVNO 

Petek, 30.marec 2012 ob 15.00 

Moja draga ljubljena hčerka, pomembno je, da vsi Boţji otroci razumejo zakaj sem 

umrl, da bi rešil svet pred večnim pogubljenjem. 

Satan je vladal v človeških srcih vse od padca Adama in Eve, to pa je pomenilo, da mu 

je uspelo ukrasti duše. 

Večina ljudi takrat ni sprejela Boţjo Besedo, še posebno Deset Zapovedi, ki jim jih je 

dal Mojzes. 

Nato sem bil poslan Jaz, da bi prinesel človeštvu resnico, v upanju, da bi jo ljudje 

sprejeli ter tako prišli nazaj k Očetu. 

Čeprav so mnogi sprejeli Mojo Najsvetejšo Besedo, pa večina ljudi ni ţelela sprejeti, 

da sem Mesija. 

Resnica je, da ti ljudje ne bi sprejeli nikogar, niti preroke, kajti zadovoljni so bili z 

ţivljenjem v grehu, ki je ujel njihove duše. 

Jaz bi lahko vladal na zemlji, če bi Me sprejeli. Vse človeštvo bi lahko uţivalo 

večno odrešenje. 

Namesto tega so Me zavrnili. 

Judje, Moje lastno ljudstvo, so Me sovraţili. 

Farizeji so zviška gledali na Mene, toda ko so slišali Mojo Sveto Besedo, Me niso 

mogli preprosto ignorirati. 



To se je zgodilo zato, ker so Moje Besede v njihovih dušah priţgale luč, ki je niso 

mogli prezreti. 

Zaradi tega so vedno znova in znova prihajali nazaj k Meni, da bi Mi ugovarjali. 

Danes se dogaja isto. Tisti izmed vas, ki zanikate Mojo Besedo, ki jo dajem preko 

Svoje prerokinje, je ne morete preprosto ignorirati. 

Kljub vašemu zavračanju Moje Besede, vedno znova in znova prihajate nazaj k Meni. 

Sčasoma boste sprejeli Mojo Besedo, ki vam jo zdaj dajem. 

Ne storite iste napake, ki so jo storili tisti, ki Me niso samo zavrnili, temveč so Me tudi 

kriţali. 

Rotim vas, ne kriţajte Me ponovno! 

Dovolite Mi, da vas vodim k odrešenju tako, da Mi zdaj prisluhnete, ko vas kličem iz 

Nebes, da bi vas pripravil na odrešenje in na Moj Novi Raj. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

DEVICA MARRIJA: JAZ SEM PRIPROŠNJICA. JAZ BOM VAŠE MOLITVE 

IZROČILA SVOJEMU LJUBLJENEMU SINU 

Petek, 30.marec 2012 ob 23.45 

Moj otrok, vedeti moraš, da bodo napadi nate zdaj še močnejši, ker se bodo Sporočila 

mojega Sina, ki ti jih daje spremenila tako, da bodo razodevala tako pretekle kot 

prihodnje dogodke. 

Sveto Besedo mojega Sina bodo vedno zavračali tisti, ki Ga ne ţelijo poslušati. 

Človeško mnenje ni pomembno. 

Sporočila mojega Sina za svet v tem času so preveč pomembna, da bi dovolila tistim, 

ki nasprotujejo tem Sporočilom, da te upočasnijo in odvrnejo od tega Dela. 

Zdaj je čas za poniţno premišljevanje Trpljenja mojega Sina na Kriţu. 

Moji otroci morajo počastiti ţrtev, ki jo je On storil za celotno človeštvo tako, da 

Mu v Svetem Tednu darujejo svoje osebne ţrtve. 

Molite, molite, molite otroci, za mir v svetu. 

Molite tudi za zaščito Papeţa v tem času silovitega nasprotovanja Katoliški 

Cerkvi. 



Molitev, poniţnost in preprosta zvestoba Mojemu Sinu je potrebna, če se ţelite 

pribliţati Srcu mojega Sina. 

Jaz sem priprošnjica. Jaz bom vaše molitve izročila Mojemu ljubljenemu Sinu. 

Pomagala vam bom, da Ga boste še bolj ljubili in Mu dala tolaţbo, ki jo potrebuje v 

tem času, ko se svet spominja Njegove Smrti na Kriţu. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

MOJE NOVE ČUDEŢE BO VIDEL VES SVET  

Sobota, 31. marec 2012 ob 11.00 

Moja draga ljubljena hčerka, ostati moraš pogumna v času svojega trpljenja. Ne 

dovoli, da strah vstopi v tvoje srce. 

Zdaj ko si resnično zedinjena z Menoj se tvoje trpljenje sovpada s tednom, ki 

obeleţuje Mojo Smrt na Kriţu. 

To ni naključje. Zaradi trpljenja, ki ga boš prestala v tem tednu in ki ga bodo 

prestale ostale izbrane duše se bo rešilo na milijone duše pred peklenskim 

ognjem. 

Tako kot sem Jaz prestajal bolečine, mučenje in smrt, da bi rešil človeštvo pred 

večnim pogubljenjem, prav tako tudi duše ţrtve doţivljajo isto za rešitev duš in da bi 

jim bil dan dar večnega ţivljenja. 

Ne glede na to kako teţak in strašen je ta dar trpljenja, nikoli ne pozabite kakšno 

veliko vrednost ima ta dar za človeštvo. 

Otroci, prosim meditirajte o Mojem Trpljenju na Kriţu v času Velikega Tedna. 

Ne meditirajte samo o Mojem Trpljenju, temveč tudi o daru svobode, ki ga Moje 

Trpljenje ponuja vsemu človeštvu. 

Niti ena duša, vključno s krutimi in zakrknjenimi grešniki, ki so pod vplivom Satana, 

ne bo izvzeta iz Mojega Usmiljenja – iz Usmiljenja, ki je na voljo zaradi daru, ki ga je 

Moj ljubljeni Oče dal svetu, ko je poslal Mene, Njegovega edinega Sina. S tem je 

storil največjo ţrtev od vseh. 

Zaradi te ţrtve, ki je dokaz Njegove goreče ljubezni do vseh Njegovih otrok, je lahko 

zdaj moţno uničiti Satana enkrat za vselej. 

Moj Oče je podaril človeštvu svobodno voljo, zaradi tega pa se bo moral vsak človek 

odločiti ali bo za Mojega Očeta ali proti Njemu. 



Ali boste izbrali Raj in s tem Večno Ţivljenje, ali pa grozo Pekla. 

Satanovi dnevi so skoraj pri koncu, zato on ne bo sedel kriţem rok, medtem ko bo ves 

svet priča Mojim novim čudeţem v teh časih. 

Ne samo da bo Satan napadal tiste duše, ki so v temi, z namenom da bi jih privedel v 

še večjo temo in bliţje svojemu kraljestvu, njegova tarča bodo tudi poboţni Kristjani. 

Čudeţi o katerih govorim so najprej Moja Sporočila dana tebi, Moja hčerka. 

Ljudje so prisluhnili Mojemu Glasu. Spreobrnjenje se širi. 

Na milijone duše sem zdaj privedel k Sebi preko teh Sporočil. 

Med ostale čudeţe spada tudi veliki Dar Mojega Usmiljenja - Opozorilo, ki se bo 

zgodilo kmalu. 

Prvič v ţivljenju bo vsakemu moškemu, ţenski in otroku dan dokaz, da ne obstaja 

samo Bog Oče, temveč da obstajam tudi Jaz, Jezus Kristus, Njegov edinorojeni Sin. 

To pomeni, da bodo vse religije, tudi Judovsko ljudstvo – Moje izvoljeno ljudstvo iz 

katerega izhajam, spoznale Resnico. 

Čudeţ globalnega spreobrnjenja bo zelo razjezilo Satana, ki se ne bo vdal, niti na tej 

stopnji.Tiste uboge duše, ki se ţe nahajajo v hudem grehu, se bodo le steţka rešili 

njegovega vpliva. 

Med preostale čudeţe spadajo tudi globalni dogodki v obliki naravnih čudes, ki jih 

bo storil Moj Oče iz ljubezni do Njegovih dveh prič; Kristjanov in Judov. 

Boţja Moč bo dana tem dvem pričam, medtem ko bosta preganjani. 

Njuni sovraţniki bodo trpeli, medtem ko jim bodo povzročali strašno kazen. 

In potem se bo zgodil Moj Drugi Prihod – največji čudeţ od Mojega Vstajenja 

dalje. 

To bo dan, ko bom prišel sodit ţive in mrtve. 

To bo dan, ko bom prišel in zdruţil Svojo druţino, tako da bomo postali vsi eno. 

To bo začetek Mojega Kraljevanja, ko se bosta Nebesa in Zemlja zdruţila v eno za 

tisoč let. 

Takrat bodo vsi ljudje ţiveli v skladu z Boţansko Voljo Mojega Očeta. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

 

 



NAJ MOLIJO K MENI ZA RAZLOČEVANJE 

Ponedeljek, 2. april 2012 ob 15.30 

Moja draga ljubljena hčerka, sedaj moraš počivati, kajti napadi tistih, ki ne morejo 

sprejeti Moje Resnične Besede, se nadaljujejo. 

Ni ti dovoljeno braniti Moje Besede. Prosim, ne ukvarjaj se s tistimi, ki dvomijo v 

Mojo Besedo, ker to ni tvoja naloga. 

Moja hčerka, ne glede nato, kako mamljivo je dokazovati verodostojnost Moje 

Najsvetejše Besede za človeštvo v teh časih, tega ne smeš delati. 

Jaz nisem nikoli odgovarjal Svojim rabljem v času Mojega kriţanja. Ne poskušaj 

odgovarjati tistim, ki Me hočejo preganjati po Mojih Sporočilih. 

Nisi ti tista, na katero so jezni; Jaz sem Tisti na Katerega so jezni. 

Jaz lahko samo povem ljudem, da se pripravijo na Moj Drugi Prihod. Ne morem jih 

prisiliti, da se pripravijo na Moj Drugi Prihod. 

Ignoriraj takšna zasmehovanja. Mnoga prihajajo od iskrenih duš, ki čutijo potrebo, da 

postavljajo vprašanja. Tebi pa ni dovoljeno, da bi ravnala tako. Naj molijo k Meni za 

razločevanje. Samo Jaz nosim odgovornost za njihove duše. Celo ko daruješ trpljenje 

za rešitev duš, še vedno nisi odgovorna za njihove duše. 

Pojdi torej in povej tistim, ki dvomijo kot Moj apostol Tomaţ, da sem bil Jaz Tisti, ki 

sem se mu prikazal po Svojem Vstajenju. Šele takrat, ko se je dotaknil Mojih Ran, je 

začel verovati. 

Ţal mnogim dušam na svetu to razkošje ni dano. 

Vedeti morajo, da je čas za pripravo njihovih duš kratek. Njihova svobodna odločitev 

je, če se bodo odzvali Mojemu Klicu ali ne. 

Vaš Jezus 

 

SAMO PO MOLITVAH PRIPROŠNJE SO DUŠE V TEMI LAHKO REŠENE  

Četrtek, 3. april 2012 ob 20.00 

Moja draga ljubljena hčerka, ţelim, da Moji verni razumejo pomembnost tega obdobja 

od danes naprej in vse do Opozorila. 

Vaše goreče molitve so sedaj potrebne za rešitev tistih duš, ki si same ne morejo 

pomagati. Mnoge od teh duš ne bodo preţivele Opozorila, zato je pomembno, da bodo 

te in vse ostale duše, ki bodo v stanju smrtnega greha, rešene po Boţjem 

posredovanju. 



Sedaj je potrebno v molitvi rotiti za rešitev njihovih duš. To mora biti sedaj v Velikem 

Tednu vaša prioriteta, kajti ko boste v Mojem Svetem Imenu prosili Mojega 

ljubljenega Očeta, da reši te grešnike, bodo vaše molitve uslišane. 

Kriţarska Molitev (43): reši duše v času Opozorila 

O Bog, Vsemogočni Oče, v Imenu Tvojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa in v 

spomin Njegove smrti na Kriţu, s katero nas je rešil grehov, Te rotim, reši tiste 

duše, ki se ne morejo rešiti in ki bodo morda umrle v smrtnem grehu v času 

Opozorila. V spravo za trpljenje Tvojega ljubljenega Sina Te rotim, odpusti 

tistim, ki ne bodo mogli biti odrešeni, ker ne bodo ţiveli dovolj dolgo, da bi prosili 

za Usmiljenje Tvojega Sina Jezusa in za odpuščanje njihovih grehov. Amen. 

Molite za vse grešnike. Moja največja ţelja je, da bi rešil vse človeštvo. Samo po 

molitvah priprošnje so duše v temi lahko rešene. 

Vaš ljubljeni Jezus Kristus 

 

PROSIM, ZAČNI MOLITI DEVETDNEVNICO MOJEGA ROŢNEGA VENCA 

BOŢJEGA USMILJENJA NA VELIKI PETEK 

Sreda, 4. april 2012 ob 1.00 

Moja draga ljubljena hčerka, skoraj je ţe nastopil čas, ko bo svet premišljeval o Moji 

Smrti na Kriţu. 

V tem letu 2012 nujno potrebujem vaše molitve za tiste, ki Me ne bodo priznali in za 

tiste, ki Me ne poznajo. 

Vaša naloga bo, Moji dragi verni, da Mi boste pomagali rešiti te uboge duše, ki jih 

moram privesti v Svoje naročje, tako da jih bom lahko pripravil na Moj Novi Raj. 

Otroci, prosim, začnite z molitvijo Devetdnevnice Mojega Roţnega Venca 

Boţjega Usmiljenja na Veliki Petek.  

Pomembno je, da čim več od vas opravi to Devetdnevnico za vse duše. Prejeli 

boste velike milosti in zaradi tega vas Jaz ne bom nikdar zapustil. Rešil bom vašo 

dušo, ko boste prišli pred Mene na Dan Sodbe. 

Nikoli se ne smete naveličati moliti za rešitev duš. Vi ste Moja Vojska in s pomočjo 

milosti, ki vam jih dajem, boste sodelovali z Menoj, da bo svet očiščen greha pred 

Mojim Drugim Prihodom. 

Nekateri izmed vas teţko molite. Najboljši način je, da se zdruţite z Mojim 

Predbridkim Trpljenjem ter premišljujete o Mojem trpljenju, še posebej o Mojem 



Smrtnem Boju v Vrtu Getsemani. Moje Veliko Usmiljenje je takrat najmočnejše. Prav 

zaradi grešnikov, zaradi tistih poganov, ki niso imeli nikoli priloţnosti, da bi Me 

spoznali, sem Jaz najbolj trpel. 

Tisti, ki Me ljubite, vedite tole. 

Bolj kot popolnoma zaupate Vame, močnejše je Moje Usmiljenje. Bolj lahko Jaz 

odpuščam. Moje Usmiljenje je tako mogočno, da lahko izbriše grehe vsega človeštva. 

Tisti, ki verujejo in zaupajo Vame, lahko doseţejo veliko svetost, tako da Mi kot 

prioriteta pomagajo reševati duše svojih bratov in sester. To počnejo iz ljubezni do 

Mene, saj vedo, da Mi to prinaša veliko uteho. 

Vi, Moji čisti in pravični verni, ki Me tako močno ljubite, vedite, da zaradi vaše 

velikodušnosti lahko Jaz rešujem grešnike. 

Razumeti morate, da so grešniki tisti, za katere sem Jaz umrl in po katerih Me najbolj 

ţeja. Grešnikom izkazujem veliko sočutje. 

Toda vi, Moji verni, ki ste tudi grešniki, Mi morate popolnoma zaupati. Če Mi boste 

popolnoma zaupali vam bom podaril številne posebne milosti. 

Bolj ko prosite za Mojo pomoč, več je prejemate. Zaradi tega odnosa, ki ga imamo 

drug do drugega, Mi lahko pomagate rešiti druge duše, da se ne utopijo v obupu in 

brezupu. 

Ne pozabite na moč Devetdnevnice Mojega Roţnega Venca Boţjega Usmiljenja in 

na številne duše, ki jih boste Zame rešili to leto. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

JAZ ŢELIM, DA SE VELIKEGA PETKA SPOMINJATE KOT TO, KAR V 

RESNICI POMENI, ŠE POSEBEJ TO LETO 

Četrtek, 5. april 2012 ob 8.00 

Jaz ţelim, da se Velikega petka spominjate kot to, kar v resnici pomeni, še posebej to 

leto. 

Moj Oče me je poslal na svet in Me dal v odkupnino, da bi rešil svet pred peklenskim 

ognjem. 

Prišel sem, da bi vam sluţil, otroci, ne da bi vas obsodil. Moja smrt je bila posebna 

milost, ki vam ne nalaga nobenih drugih dolţnosti kot to, da sprejmete Roko 

Usmiljenja, ki vam jo je ponudil Moj Večni Oče. 



Ta dar Moje smrti vam je bil dan, da bi ljudje lahko prejeli dar sprave in tako postali 

primerni za vstop v Kraljestvo Mojega Očeta. 

Preden sem bil kriţan, sem jedel zelo pomembno PashalnoVečerjo s Svojimi Apostoli 

v noči pred Mojo Smrtjo na Kriţu. 

Zadnja Večerja vam daje še en poseben dar. Dar obhajanja Svete Evharistije je 

Zakrament ljubezni, ki vam zagotovlja edinstven dar, kjer Me lahko resnično prejmete 

v Svetem Obhajilu. 

Moja resnična navzočnost v Sveti Evharistiji danes, ki se obhaja med Sveto Mašo, 

prinaša zelo posebne milosti tistim v stanju posvečujoče milosti, ki Me ljubijo in ki 

Me prejmejo. 

Mojo navzočnost lahko čutite na način, ki bo utrdil vašo vero, če sprejemate Mojo 

resnično navzočnost v Sveti Evharistiji. 

Če zavračate Mojo navzočnost v Sveti Evharistiji, zavračate enega najpomembnejših 

darov, ki sem vam jih zapustil, ko sem prišel na zemljo, da bi zadostil za vaše grehe. 

Jaz sem umrl, da bi vas rešil in to je samo po sebi velik dar. 

Toda zapustil sem vam poseben dar, kjer Me lahko prejmete v duši, telesu in duhu. 

Sprejmite Mojo navzočnost in vaša duša se bo tesneje zdruţila z Menoj. 

Sprejmite Me. 

Ne zapustite Me.  

Ne zanikajte Me. 

Brez kakršnih koli dvomov v svojih srcih verjemite, da so vam bili ti darovi podeljeni 

zaradi ljubezni Boga Očeta. 

Premišljujte sedaj o pravi resnici Mojih naukov. 

Ne sprejmite Mojega Kriţanja, ne da bi sprejeli tudi darov, ki so vam bili podarjeni pri 

Moji Zadnji Večerji. Če boste to storili, boste odtegovali svoji duši hrano ţivljenja. 

Vaš ljubljeni Jezus 

Odrešenik Človeštva 

 

 

 



VELIKA NOČ JE ČAS, KO LJUDJE NA PRAVILEN NAČIN 

PREMIŠLJUJEJO O MOJI SMRTI NA KRIŢU. 

Petek, 6. april 2012 ob 22.20 

Moja draga ljubljena hčerka, kako zelo Me tolaţiš v tem času Moje bridkosti! 

Izkazuješ Mi tako zelo veliko ljubezen in tolaţbo, ki si jo tako ţelim od duš! O, ko bi 

se vse duše zdruţile in ko bi sklenile svoja srca z Mojim Srcem, bi bila Sveta Boţja 

Druţina popolna! Šele ko bodo vse duše rešene, bo izpolnjena Sveta Volja Mojega 

Očeta. 

Velika noč je čas, ko ljudje na pravilen način premišljujejo o Moji smrti na Kriţu, 

Moje vstajenje od mrtvih pa je v polnosti priznano zaradi svobode, ki jo prinaša 

človeštvu. 

Moje Vstajenje pomeni, da lahko vsi vi, ki Me ljubite in razglašate Mojo Sveto 

Besedo, prav tako vstanete od mrtvih. 

Vsi tisti, ki so umrli v posvečujoči milosti in ki so našli naklonjenost pri Mojem 

Očetu, bodo prav tako v slavi vstali od mrtvih na dan, ko bom Jaz prišel sodit. 

Pridruţili se bodo tistim, ki niso ţivi le v telesu, temveč tudi v Gospodovem Duhu in 

podeljeno jim bo večno ţivljenje. 

Mnogi ljudje ne razumejo Moje obljube. 

Vsi tisti, katerih imena so zapisana v Knjigi Ţivljenja bodo vstali s telesom, 

duhom in dušo, rešeni bodo telesne propadljivosti in bodo v popolnem zedinjenju 

z Menoj. 

Vse te izbrane duše bodo ţivele v skladu z Boţansko Voljo Mojega Očeta. 

1000 let boste ţiveli v ljubezni, miru in harmoniji v času Mojega Slavnega Kraljevanja 

na zemlji. 

V slavi se boste pridruţili prvemu vstajenju od mrtvih. Pridruţili se boste vašim 

ljubljenim druţinam in prijateljem, ki bodo primerni za vstop v Moj Novi Raj na 

Zemlji. 

To je ţivljenje, za katerega si morate vsi prizadevati. Naj ne bo glede tega nobenega 

dvoma. 

Tiste uboge duše, ki ne morejo sprejeti resnice Mojega obstoja in Moje obljube, ko 

sem rekel, da bom sodil ţive in mrtve, si bodo, ko jim bo resnica razodeta, izpulile 

lase, ko bodo soočene s strašno usodo, ki jih čaka. 



Verniki, tudi vi morate biti previdni. 

Mnogi od vas, ki Me ne ljubite dovolj ali Me imate za samoumevnega, delate to 

napako, da verjamete, da Moje usmiljenje ne upošteva grehe, kjer ni obţalovanja. 

Moje usmiljenje je obilno. Jaz ţelim na vsakega grešnika izliti obilje Svojih milosti. 

Toda obstajajo tudi taki, ki v svoji ošabnosti napačno domnevajo, da je njihovo 

poznavanje Mojih naukov dovolj, da se rešijo. 

Ravnodušni so do Moje ljubezni. Nimajo neţnega srca, imajo le malo poniţnosti v 

svojih dušah in verjamejo, da določeni grehi niso vredni kesanja. 

Takšno razmišljanje je nevarno in sluţi le temu, da se te duše še bolj oddaljijo od 

Mene. 

Niti en greh ni tako majhen, da bi ga lahko prezrli. Odveza je lahko podeljena le, če 

se kesate. Kesate se lahko le, če v vas ni ponosa in ste poniţnega srca. 

Moji otroci, veselite se te Velike noči. Prav tako kot vam je Moja Smrt na Kriţu 

prinesla dar odrešenja, vam bo Moje vstajenje od mrtvih prineslo Večno Ţivljenje, ki 

ga je Moj Oče tako dolgo načrtoval. 

Veliko razlogov imate za veselje, kajti Večno Ţivljenje, ki vam je bilo obljubljeno 

pomeni prav to: Večno Ţivljenje v telesu, duhu in duši. 

Pomembno je, da si prizadevate za to novo ţivljenje in da pripravite svoje duše. 

Satan in njegovi demoni bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da bi vas 

prepričali, da Večno Ţivljenje v Mojem Novem Raju ne obstaja. Da je Moj Drugi 

Prihod laţ. 

Duhovniki, pripadniki klera in poboţni Kristjani bodo Satanove prve tarče. 

Molite, molite, molite k Mojemu Večnemu Očetu, da vas zaščiti z Mojo Predragoceno 

Krvjo, tako da se nihče od vas ne bo oddaljil od Resnice. 

Vaš ljubljeni Jezus Kristus 

Odrešenik Človeštva 

 

 

 

 

 



JAZ SEM CERKEV. CERKEV SEM USTANOVIL JAZ IN NE MORE NIKOLI 

UMRETI. 

Sobota, 7. april 2012 ob 10.00 

Moja draga ljubljena hčerka, v Katoliški Cerkvi se je začel razkol o katerem sem 

govoril. 

Moji nauki, ki se niso nikoli spremenili vse odkar se je Moje Sveto Pismo končalo s 

Knjigo Razodetja, se sedaj izpodbijajo. 

Skozi stoletja so bili izraţeni številni dvomi, mnenja in teološka vrednotenja Moje 

Svete Besede. 

Mnogi strokovnjaki so postavljali pod vprašaj navodila in nauke, ki sem jih Jaz dal 

človeštvu. 

Nekateri deli Mojih Naukov so bili razčlenjeni in analizirani. Iskali so nove 

interpretacije Mojih Naukov, ki so bile potem sprejete. 

Vendar pa je bilo vse to nepotrebno, kajti resnica je bila dana človeštvu po 

prerokih, ki so prišli pred Menoj, in potem po Meni v času Mojega bivanja na 

zemlji. 

Resnica se ni nikoli spremenila. Resnica je preprosta. 

Še druge informacije, ki niso vsebovane v Svetem Pismu so bile dane kot dar svetu 

preko izbranih duš iz enega samega razloga in sicer, da bi vam pomagale premišljevati 

o Moji ţrtvi za človeštvo in da bi vam pokazale in vas spomnile na ljubezen, ki jo 

gojim v Svojem Srcu do vseh Boţjih otrok. 

Vsa Boţja razodetja, ki jih v teh časih dajem svetu so dana z namenom, da bi vas 

pripravila na Večno Ţivljenje. 

Moji nauki, ki jih časti Sveta Katoliška in Apostolska Cerkev, so sedaj napadeni v 

prvem od mnogih izzivov, kar bo povzročilo razkol v Cerkvi. 

Vpeljani bodo novi zakoni, ki bodo ustrezali sodobnemu pogledu na svet in zato 

da bodo prijetni tistim, ki z napuhom v svojih dušah čutijo potrebo, da bi pomirili 

ljudi, kot pa da bi izkazali poslušnost naukom Cerkve. 

Jaz sem Cerkev. Cerkev sem ustanovil Jaz in ne more nikoli umreti. 

Mnogi bodo poskušali uničiti Cerkev, tako tisti znotraj, kot tisti zunaj nje. 

Molite, da bo Moj Sveti Namestnik, Papeţ Benedikt XVI. ostal močan sredi 

nasprotovanja, s katerim se sedaj sooča. 



To je nameren poskus tistih, ki so povezani z Laţnim Prerokom, da bi ustvarili 

novo cerkev. 

Ti pretkani ljudje vas bodo prepričali, da bo to ista Cerkev, vendar ne more biti. 

Kako lahko Moja Cerkev z novimi zakoni, izkrivljenimi različicami Resnice, ki 

sem jo Jaz dal svetu, predstavlja Mene? 

Ne more. Zaradi tega bo Moj Oče Svojo Cerkev, resnične zveste vernike, vodil iz 

Nebes. 

On bo drţal ključe Svoje Cerkve vse do Mojega Drugega Prihoda, ko se bo iz pepela 

dvignil Novi Jeruzalem, edina resnična Katoliška Cerkev, ki jo bodo ponovno 

prevzeli vsi Boţji otroci, vse religije, vse veroizpovedi kot eno. 

Tako je bilo to zamišljeno, v popolnem in končnem zedinjenju v Novi Dobi Miru na 

zemlji. 

Vaš ljubljeni Jezus Kristus 

 

NEBO IN ZEMLJA SE BOSTA ZDRUŢILA. EDEN NE BO OBSTAJAL BREZ 

DRUGEGA. 

Nedelja, 8. april 2012 ob 15.30 

Moja draga ljubljena hčerka, čas Mojega kraljevanja na zemlji se pribliţuje. Ljudje 

imajo le še malo časa, da sprejmejo Moje usmiljenje in se pokesajo. 

Pomembno je tudi, da Moja Cerkev pripravi svojo čredo na Večno Ţivljenje in 

izkoristi vsako priloţnost, da bi spodbujala ljudi k spravi. 

To je pomemben čas v letu. Priti morate k Meni, vašemu Jezusu in moliti za milosti, ki 

bodo vam, Moji verni, dale moč in trdno vero pri širjenju resnice o Mojem Drugem 

Prihodu. 

Trpljenje človeštva in trpljenje Mojega Večnega Očeta in Mene, Njegovega 

ljubljenega Sina, se končno bliţa koncu. 

Satanovega vladanja na zemlji bo konec in Jaz bom prevzel Moj zakoniti prestol. 

Čeprav je Moje vladanje znotraj Cerkve pomenilo, da je bil Moj Duh prisoten, in je 

vrednim dušam nudil velike milosti, pa se volja Mojega Očeta ne more v polnosti 

uresničiti vse dotlej, ko bo Satan vklenjen. 

Noben človek ne more resnično razumeti Večnega Ţivljenja. 



Noben človek ne more v polnosti razumeti, kaj se bo zgodilo ob Mojem Drugem 

Prihodu. 

Zaradi omejenosti človeškega umevanja noben človek ne more poznati Mojih 

načrtov, da bi zdruţil Svojih dvanajst narodov na zemlji. 

Mnogi verjamejo, da Moj Drugi Prihod pomeni konec sveta. 

Moj Drugi Prihod pomeni konec časov, kot jih vi poznate, vendar pa je le začetek 

veličastne prihodnosti, ki jo načrtuje Moj Večni Oče za vse Svoje otroke. 

Nebo in zemlja se bosta zdruţila. 

Eden ne bo obstajal brez drugega. Pravični bodo ţiveli v Mojem Novem Raju in 

tam bo vsega v izobilju. 

Tako velika čudesa nikdar ne morejo biti opisana s človeškimi besedami. Vsaka duša, 

ki bo podedovala pravico, da postane del Mojega Kraljestva, bo občutila velik mir in 

veliko radost. 

Srce Me boli, otroci, ko vidim v vaših očeh strah, ko govorim o koncu časov. 

Namesto tega vas prosim, da zaupate v Mojo veliko ljubezen do vas vseh. Obljubljam 

vam, da boste resnično doma z Menoj in vaše ţalosti bodo za vedno pregnane. 

Novi Raj, ki vam ga obljubljam, bo zelo kmalu razodet človeštvu. 

Niti en trenutek se ne smete bati. Razveselite se! Veselite se svoje prihodnosti! 

Popolnoma Mi zaupajte, kajti Jaz vas preveč ljubim, da bi vas kadarkoli razočaral. 

Molite, da bi bili vsi Moji otroci poniţnega srca, tako da bodo lahko prejeli ključe 

Raja. 

Vaš Jezus 

 

DEVICA MARIJA: DOBA MIRU, O KATERI SEM GOVORILA V FATIMI, 

JE BILA POZABLJENA 

Ponedeljek, 9. april 2012 ob 10.00 

Moj otrok, svet bo kmalu doţivel še zadnje spremembe, medtem ko se bitka za duše 

povečuje. 

Satan bo ranil Katoliško Cerkev in Jaz, Mati Boţja, bom vpletena v delitev 

Cerkve. 



Moje vloge kot Soodrešiteljice, Srednice in Priprošnjice v nekaterih delih 

Katoliške Cerkve ne sprejemajo. 

V številnih krogih Me ne sprejemajo glede vloge, ki jo moram odigrati pri 

odrešenju duš. 

Moj ubogi Sin zelo trpi, ker Mene, Boţjo Mater, zavračajo na takšen način. 

Ne razumejo, da je Moja vloga, da uničim kačo. 

Blagoslovljena sem bila z milostmi in močjo, da porazim in uničim Satana. 

Satan ima znotraj Katoliške Cerkve veliko privrţencev, ki ţelijo nasprotovati moči, ki 

mi je bila dana od Boga Najvišjega. 

Doba Miru, o katerem sem govorila v Fatimi, je bila pozabljena. 

Ta Doba Miru bo nastopila po Drugem Prihodu Mojega Sina in bo trajala 1000 

let. 

To se bo zgodilo, ko se bosta Nebo in Zemlja zdruţili v eno in nastal bo veličasten 

Novi Raj. 

Zaradi vere mojih otrok in njihove poboţnosti do mene, njihove ljubljene Matere, bo 

veliko duš vstopilo v Novi Raj. 

Satan si sedaj zelo prizadeva, da bi prepričal člane Katoliške Cerkve, da se to ne 

bo zgodilo. 

Zanikana je moja vloga Matere Odrešenja in Soodrešiteljice, ki zdaj sodelujem s 

svojim ljubljenim Sinom, da bi naznanila Njegov Drugi prihod. 

Otroci, molite, da tiste duše, ki so ţrtve Satana v Katoliški Cerkvi, ne odvedejo mojih 

otrok stran od njihovega končnega odrešenja. 

Molite, da bo Papeţ Benedikt lahko zaustavil to zlo, da ne bo zajelo Katoliške 

Cerkve. 

Nikoli se ne vdajte v svojem boju za branitev resnice. 

Obljuba Mojega Sina, da se bo vrnil, da bi podaril človeštvu Večno Ţivljenje v Raju se 

bo kmalu izpolnila. Toda na vsakem koraku poti mu bodo nasprotovale tiste duše, ki 

jih je zavedel Satan. 

Zvestoba do Mojega Sina bo v Cerkvi oslabela. 

Moja vloga Soodrešiteljice, Srednice in Priprošnjice ne bo sprejeta. 

Molite, da bodo duhovniki Mojega Sina ostali močni in da bodo branili resnico. 



Vaša ljubljena Mati 

Mati Boţja 

Mati Odrešenja 

 

 

DEVICA MARIJA: BLIŢA SE ČAS, KO BOM STRLA KAČI GLAVO 

Torek, 10. april 2012 ob 20.45 

Jaz sem vaša ljubljena Mati, Kraljica Zemlje. Jaz sem Brezmadeţno Spočetje, Devica 

Marija, Mati Jezusa, ki se je učlovečil. 

Moj otrok, čas zmagoslavja Mojega Brezmadeţnega Srca je blizu. 

Bliţa se čas, ko bom strla kači glavo. Toda do dne, ko bodo Satan in njegovi demoni 

vrţeni v pekel, bo na zemlji nastalo še veliko zmede. 

Za tiste, ki verujejo v mojega Sina, bo to čas hudega trpljenja. Katoliška Cerkev 

jih bo vlekla v dve različni smeri. 

Ena polovica bo iz dolţnosti verjela, da je treba slediti Laţnemu Preroku, 

Papeţu, ki bo prišel po Papeţu Benediktu XVI. 

On, zver, je oblečen kot jagnje, vendar ni poslan od mojega Očeta, Boga 

Najvišjega. Preslepil bo uboge duše, vključno z duhovniki, škofi in kardinali. 

Mnogi mu bodo sledili in bodo verjeli, da je poslan od Boga, da bi vodil Njegovo 

Cerkev na zemlji. 

Na ţalost bo mnogo duš sledilo njegovim naukom, ki bodo ţaljivi za Mojega Očeta. 

Preostali, ki bodo napolnjeni s Svetim Duhom in ki jim bo zaradi njihovih poniţnih 

duš dana milost razločevanja, bodo takoj prepoznali, da se je na Petrov Sedeţ v 

Rimu usedel prevarant.  

Ta novi laţni Papeţ ţe sedaj spletkari in načrtuje, preden bo zasedel prestol 

Petrovega Sedeţa, da bo javno razglasil nauke mojega Sina za neveljavne. Potem 

bo zanikal Mene, Sveto Boţjo Mater, in se posmehoval moji vlogi Soodrešiteljice. 

Moj otrok, tvoja vloga bo postala še teţja kot doslej. Številni moji otroci so zelo 

zmedeni. Ţalitve, s katerimi se soočaš vsak dan se bodo povečale in tudi hudo 

trpljenje, ki ga doţivljaš v imenu mojega Sinase bo povečalo. 

Nikoli se ne boj povedati svetu resnice, otrok moj. 



Čedalje bolj postajaš močnejša zaradi fizičnega in duševnega trpljenja, ki ga sprejemaš 

v imenu mojega Sina za rešitev duš. 

Še zlasti en del znotraj Katoliške Cerkve si bo nadvse prizadeval, da bi zavrnili 

moja sporočila tebi. 

Tvoja pokorščina in zvestoba meni in mojemu ljubljenemu Sinu bo na preizkušnji kot 

še nikoli doslej. To bo morda privedlo do tega, da te bo povleklo stran, a če se bo to 

zgodilo, ne bo trajalo dolgo. 

Otrok moj, moli za vse Boţje otroke, ki so, ne po lastni krivdi, povlečeni v poslednjo 

bitko za duše. 

Vse to se mora zgoditi, ker je tako zapisano v Svetem Pismu. 

Vsi angeli v Nebesih te varujejo, otrok moj, v tem Poslanstvu v katerem se počutiš 

nekoliko osamljeno. 

Nikoli ne pozabi kako pomembna je molitev. 

Moli, moli, moli, kajti brez molitve, še posebej brez molitve mojega Svetega Roţnega 

Venca, te Satan lahko povleče stran od Svete Besede mojega ljubljenega Sina. 

Ne pozabi tudi na pomembnost posta, kajti post drţi Satana na varni razdalji. 

Brez redne molitve bo mojim otrokom teţko ostati blizu mojemu Sinu. 

Nikoli se ne bojte prihodnosti, otroci, kajti če boste ostali blizu mojemu Sinu, boste 

zaščiteni in dane vam bodo potrebne milosti, da pripravite svoje duše in duše vaših 

druţin na Novo Dobo Miru, ki je bila napovedana tako dolgo nazaj. 

Vaša ljubljena Mati 

Kraljica Zemlje 

Mati Odrešenja 

 

 

SOVRAŠTVO DO TEBE BO NARAŠČALO. DEJALI BODO, DA PRIHAJA 

TO DELO OD SATANA 

Sreda, 11. april 2012 ob 21.20 

Moja draga ljubljena hčerka, kako to, da včasih dvomiš o milostih, ki sem ti jih dal? 

Dar branja duš ti je bil dan, zato da lahko prepoznavaš namene tistih ubogih duš, 

ki poskušajo spodkopati Mojo Sveto Besedo. 



Ta dar ti bo omogočil, da boš do teh duš čutila sočutje ter da jim boš pomagala najti 

resnično pot do Večnega Ţivljenja in osvoboditi njihove duše izpod muk, ki jih 

prestajajo. 

Ta dar ti bo tudi omogočal, da boš prepoznala laţne preroke. 

V trenutku boš vedela, kdo prihaja v Mojem Imenu in kdo ne. 

Najprej boš občutila strašen občutek strahu, ker boš prepoznala Satanovo delo. Takoj 

boš prepoznala njegovo prisotnost v drugih. 

Ko te bo po drugih ljudeh napadal, boš občutila, kot bi te nekdo brcnil v trebuh. 

Počutila se boš omotično, tresla se boš in imela vrtoglavico, ko boš prišla v stik z 

nekom, čigar dušo je ukradel Satan. 

Kljub temu boš tem dušam govorila z Mojimi Besedami in z močjo, ki ne bo prihajala 

od tebe. 

Številni, ki bodo prišli k tebi s čistimi dušami, bodo v svojem telesu občutili Mojo Luč 

in Mojo Navzočnost. 

Le redki izmed tistih, ki so poniţnega srca in ki imajo globoko ljubezen do Mene, se 

ne bodo odzvali Mojemu Svetemu Duhu, ki je preplavil tvojo dušo. 

Moja hčerka, to obdobje tvojega Poslanstva sedaj je teţavno. 

Sovraštvo do tebe bo naraslo. 

Dejali bodo, da prihaja to delo od Satana.  

Mar ne veš, kako Satan deluje? On prepričuje dobre ljudi, da Moja Beseda ne prihaja 

od Mene. 

Ljudi skuša preko njihovega strahu, ki ga imajo do njega, prepričati, da so 

lastnosti, ki mu jih pripisujejo, prisotne v drugih. 

On jih zavaja tako, da povzroča dvome in nemir v njihovih dušah. Da jih zaslepi za 

resnico in da jim prepreči, da bi prejeli milosti, ki so namenjene za posvečenje 

njihovih duš. 

Najbolj napada tiste, ki so najbliţje Meni. 

To vključuje ne le vidce in preroke, temveč tudi duše, ki jih Jaz potrebujem, da bi 

oblikoval Svojo vojsko. 

Ta vojska bo porazila Satana. On to ve in ne bo nikoli odnehal v svojem prizadevanju 

za duše. 



Kljub vsemu ne pozabite tega: Satan nima moči, ki jo imam Jaz. On ne more 

premagati Svete Trojice. Nemočen je proti Moji Materi, ki ji je bila dana oblast, da ga 

uniči. On se je boji. 

Prosim, da vsi tisti, ki dvomite v Mojo Besedo dano preko teh Sporočil, prosite Mojo 

ljubljeno Mater, da vas privede bliţje k Mojemu Presvetemu Srcu. 

Prosite jo, da vas prekrije s svojim Svetim Plaščem in vam da zaščito, ki jo potrebujete 

pred Satanom. 

Ne pozabite da je Satan poln sovraštva. 

Če imate v svojem srcu kakršnokoli sovraštvo, še posebno proti Mojim svetim 

glasnikom, vedite, da vas je Satan zapeljal v greh. 

Tedaj Me morate prositi za milosti, da bi postali močni. 

Ne pozabite, Jaz ne bom nikoli obrnil Svojega Hrbta nikomur izmed vas, tudi tistim 

dušam ne, ki sovraţijo Moje preroke in Me zavračajo. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

NASLEDNJEGA PAPEŢA BODO SICER IZVOLILI ČLANI KATOLIŠKE 

CERKVE, TODA ON BO LAŢNI PREROK 

Četrtek, 12. april 2012 ob 11.27 

Moja predraga hčerka, mnogi ljudje Me še vedno zavračajo v svetu in to je povezano z 

javnim mnenjem. 

Toliko teme se je spustilo na vse Boţje otroke, da imajo le redki pogum, da javno 

oznanjajo Mojo Besedo. 

Verniki se bojijo besednih ţalitev in zlobnega zasmehovanja, ki bi ju morali prestajati, 

če bi odprto govorili o Moji Sveti Besedi. 

Celo predanim vernikom primanjkuje poguma, da bi vstali in se borili proti zlobnim 

zakonom, ki so bili vpeljani v njihove drţave in ki nasprotujejo Besedi Mojega Očeta. 

Duhovnike je sram, da bi jih videli, kako branijo resnico Mojih Naukov, ker se 

bojijo, da bili izključeni iz druţbe. 

Zaradi sramote, ki jo morajo duhovniki prestajati zaradi zlobnih grehov nekaterih 

njihovih sobratov duhovnikov, bo sedaj bolj kot kdaj koli doslej nemogoče, da bi se 

slišal njihov glas. 



Kadar pogumni posvečeni sluţabniki vstanejo in branijo resnico Mojih Naukov, 

takrat strašno trpijo. Obtoţijo jih pomanjkanja strpnosti, pomanjkanja sočutja, 

pomanjkanja ljubezni in pomanjkanja spoštovanja človekovih pravic. 

Vidite, otroci, resnica Mojih naukov, ki jo razglašajo Moji posvečeni sluţabniki, je 

obravnavana kot laţ. 

Namesto tega so laţi, tiste sprevrţene različice resnice, ki jo vsebuje Sveto Pismo, 

predstavljene kot resnica. 

Satan je zavedel tako veliko duš, tudi voditelje znotraj Moje lastne Cerkve, kar je 

pomenilo, da je številnim nedolţnim ljudem skoraj nemogoče, da bi prisegli 

zvestobo Moji Sveti Volji. 

Kako zelo sem zapuščen in potisnjen na stran, da bi lahko večina ljudi sprejela laţi, ki 

so bile vsajene v glave Mojih posvečenih sluţabnikov! 

Te zlobne laţi pa gredo daleč preko tega. 

Resnico, ki je zapisana v Svetem Pismu / Knjigi Razodetja, so številne Moje cerkve 

interpretirale na različne načine. Toliko različic resnice obstaja, ki pa vse temeljijo na 

človeški interpretaciji! 

Moj ljubljeni Papeţ Benedikt XVI. je zadnji resnični Papeţ na tej zemlji. 

Peter Rimljan je Moj Peter, prvotni apostol, ki bo pod vodstvom Mojega Večnega 

Očeta vladal Moji Cerkvi iz Nebes. Potem, ko bom Jaz prišel kraljevat v času Svojega 

Drugega Prihoda, bo on vladal nad vsemi Boţjimi otroki, ko bodo vse religije postale 

ena Sveta Katoliška in Apostolska Cerkev. 

Jaz govorim samo resnico, Moja hčerka. 

Posvariti vas moram, da se bo sedaj pojavilo veliko samooklicanih prerokov, ki bodo 

nasprotovali Moji Sveti Besedi, ki jo dajem tebi, resnični prerokinji poslednjih časov. 

Najprej bodo vernike prepričali, da prihajajo njihove besede od Mene. 

Njihove besede bodo skrbno izbrane in pomen njihov besed bo nejasen in vas bo 

nekoliko zmedel. Toda mnogi bodo prezrli to slabost in bodo sprejeli njihova 

sporočila, ker se bo zdelo, da so v skladu s Svetim Pismom. 

Napad se bo začel, ko bo zapeljanih veliko duš. 

Moja hčerka, oni so poslani, da pripravijo Boţje otroke za sprejem naslednjega 

Papeţa, ki bo prišel po Mojem ljubljenem Namestniku Papeţu Benediktu XVI. Tega 

Papeţa bodo sicer izvolili člani Katoliške Cerkve, toda on bo Laţni Prerok. 



Njegovi volivci so volkovi v ovčji preobleki in so člani tajne prostozidarske in zlobne 

skupine, ki jo vodi Satan. 

Na takšen način bo Satan poskušal uničiti Mojo Cerkev. 

Na ţalost bo Laţni Prerok pridobil veliko privrţencev. Tisti, ki mu bodo nasprotovali, 

bodo preganjani. 

Beţite, otroci, dokler lahko! Odpovejte se laţem, ki jih bodo predloţili tisti, ki vas 

bodo skušali prepričati v pristnost Laţni Prerok. 

Bodite močni. Ostanite zvesti Meni, vašemu Jezusu. Nikoli ne dvomite v Mojo Sveto 

Besedo. 

Knjiga Razodetja je resnična Boţja beseda. Ona ne laţe. 

Niso vam še bile razkrite vse skrivnosti, ki jih vsebuje Knjiga Razodetja. Jaz bom 

razodel vse te skrivnosti po Mariji Boţjega Usmiljenja, čeprav bodo resnico silovito 

napadali in boobravnavana kot herezija. 

Zapomnite si to pomembno lekcijo. Ko sem prvič prišel in ţivel na zemlji je bila Moja 

Beseda obravnavana kot herezija. 

Mojo Besedo, ki vam jo dajem sedaj, pred Mojim Drugim Prihodom, bodo verniki 

prav tako obravnavali kot herezijo, vključno z Mojimi posvečenimi sluţabniki, ki 

zastopajo Mojo Cerkev na zemlji. 

Satan bo ţrtvoval veliko duš, da bi potešil svojo končno bolestno ţeljo, da bi povzročil 

največjo bridkost. 

Bodite prepričani, da bo Katoliška Cerkev, ki sem jo Jaz ustanovil in jo postavil pod 

vodstvo Svojega ljubljenega apostola Petra, tista, ki bo najbolj trpela v teh poslednjih 

časih. 

Bodite na preţi v vsakem trenutku. 

Prosim zmolite to Kriţarsko Molitev (44) za moč, da bi branil svojo vero pred 

laţnim prerokom 

Dragi Jezus, podeli mi moč, da se osredotočam na Tvoje Nauke in da vselej 

oznanjam Tvojo Sveto Besedo. Nikoli ne dovoli, da bi podlegel skušnjavi in 

malikoval Laţnega Preroka, ki se bo skušal predstaviti svetu kot da je on Ti. 

Ohrani mojo ljubezen do Tebe močno. Podeli mi milosti razločevanja,  da ne bom 

nikoli zanikal Resnice, ki jo vsebuje Sveto Pismo, ne glede na to s kolikimi laţmi 

se bom soočil, ki naj bi me zavedle, da bi obrnil hrbet Tvoji Resnični Besedi. 

Amen. 



Resnica je zapisana v Svetem Pismu. 

Knjiga Razodetja ne razodeva vsega, kajti Jaz, Jagnje Boţje šele sedaj odpiram knjigo, 

da bi jo videl ves svet. 

Kakršni koli človeški interpretaciji glede 1000 let ne smete zaupati. 

Zaupati morate le v Boţjo Besedo. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

TOLIKO LAŢI OBSTAJA, V KATERIH JE ZANIKAN OBSTOJ PEKLA, KI 

BODO POVZROČILE PROPAD KRISTJANOV 

Sobota, 14. april 2012 ob 15.27 

Moja predraga hčerka, ne glede na to, kako hudo je tvoje fizično trpljenje, ki se 

stopnjuje, moraš prepoznati, da je to Moje trpljenje. 

Tvoje trpljenje predstavlja le delček Mojega lastnega trpljenja. 

Ker si zdruţena z Menoj boš ob vsaki bolečini in notranji temi duše, občutila muke, ki 

jih Jaz prestajam zaradi grehov človeštva. 

Mnogo ljudi zmotno misli, da se je Moje trpljenje začelo in končalo na Kriţu. 

Moje trpljenje se ne bo končalo, dokler ne bodo vsi Boţji otroci zdruţeni v ljubezni in 

harmoniji v Novem Raju Mojega Očeta, kjer ne bo greha. 

Ne glede na to, koliko je bilo človeštvu povedanega o Mojem obstoju, Me še ljudje 

vedno sovraţijo. 

Čeprav Me verniki sprejemajo, so Moji nauki pri njih tolerirani le pod njihovimi 

lastnimi pogoji. 

Mnogi ravnajo z drugimi ljubeznivo in prijazno, vendar le, če tisti, ki so deleţni 

tega daru, zadostijo njihovim lastnim ideologijam. 

Na primer, mnogi obsojajo grešnike, ko pa bi morali biti prijazni do njih in moliti 

zanje. Namesto tega bi jim morali dajati dober zgled. 

Nekateri zaničujejo druge, namesto da bi jim izkazovali ljubezen, kar se pričakuje od 

njih kot Kristjanov. 

Nikoli ne obsojajte drugih, četudi se ne strinjate z njimi, ker nimate pravice, da 

to počnete. Nihče, razen Boga, nima oblasti, da bi sodil druge. 



Čeprav Me veliko vernikov časti, to počnejo pod njihovimi lastnimi pogoji. 

Nekateri čutijo potrebo, da bi se razlikovali od svojih bratov in sester, da bi pokazali 

svetu, kako učeni so v duhovnih zadevah, zaradi tega pa potem uporabljajo svoje 

lastne interpretacije glede tega, kaj Moje Usmiljenje resnično pomeni. 

Kolikokrat ste ţe slišali, da je Bog vedno usmiljen? Da je On tako usmiljen, da nikoli 

nikogar ne bi obsodil, kajti On ljubi vse ljudi? 

Da On nikoli ne bi poslal duše v Pekel? 

No, to je laţ. Toliko laţi obstaja, v katerih je zanikan obstoj pekla, ki bodo povzročile 

propad kristjanov. 

Ljudje se sami obsodijo na Pekel. Jaz jih ne pošiljam tja. Oni sami izberejo Pekel, 

s tem ko nočejo obrniti hrbta smrtnemu grehu. 

Niti ne bodo prosili za odpuščanje in pokazali kesanja. To je nevarno razmišljanje. 

Dolţnost vseh Kristjanov je, da druge opozorijo na nevarnost Pekla. 

Mnogi ljudje, vključno s tistimi, ki branijo svojim otrokom Zakrament Krsta, govorijo, 

kot da bi greh ne imel več nobene teţe. 

Verjamejo, da bo vsak greh odpuščen. To ni res. 

Vsak greh je lahko odpuščen, ne glede na to kako hud greh, vendar samo, če grešnik 

prosi za odpuščanje. 

Jaz sedaj govorim z vami iz Nebes, da bi pripravil vse Boţje otroke na Svoj Drugi 

Prihod, in na kaj naletim? 

Jaz govorim z vami izza zaporniških zidov v celici, v katero ste Me vrgli, ker nočete 

verjeti, da bi vam lahko govoril na takšen način. 

O, kako zelo Me ţalite! 

Tistim, ki ste Me vse ţivljenje častili in ki ste podkovani v Svetem Pismu, a ki Me 

sedaj zavračate, porečem sledeče: 

Ker Me sedaj zavračate, boste zelo trpeli in boste občutili veliko bridkost, ko se 

vam bo razodela resnica. 

Tedaj boste spoznali koliko duš ste zavrgli, ko pa sem Jaz potreboval vašo pomoč, 

da bi jih rešil. 

Kako zelo jočem in sem razočaran zaradi vaše slepote, ki jo povzroča vaše 

pomanjkanje poniţnosti. 



Vi dvomite v Mojo Sveto Besedo, namesto da bi jo sprejeli, ker ste izgubljene duše in 

vam primanjkuje velikodušnosti. 

Rotim vas, da se odzovete Mojemu Klicu. 

Vaš ljubljeni Jezus 

Odrešenik Človeštva 

 

 

OSTANEK MOJE CERKVE, DVE PRIČI, KI STA OMENJENI V KNJIGI 

RAZODETJA 

Nedelja, 15. april 2012 ob 19.16 

Moja draga ljubljena hčerka, zavedam se, da se ti nekatera od teh Sporočil zdijo 

nesmiselna, vendar pa Mi moraš zaupati in vedeti, da moram razodeti vsebino 

Knjige Razodetja, zato da bodo duše vedele, kaj naj pričakujejo v teh časih. 

Tisti s šibko vero, ki sprejemate Mojo Besedo, ki vam jo dajem po tej prerokinji, 

vedite, da sta vas vaša poniţnost in ţelja, rojena iz čiste ljubezni do Mene, privedla 

bliţe k Mojemu Presvetemu Srcu. 

Vi ste Moj Ostanek Cerkve. Vi ste Cerkev, ki je omenjena v Knjigi Razodetja. 

Vi ste sad ţene, ki je porodila moško dete in ki je bila pregnana v puščavo, kjer boste 

sami, a vendar zdruţeni kot eno, da bi razglašali Mojo Sveto Besedo in oznanjali 

Evangelij. 

Ţena je porodila Mojo resnično Cerkev, Mojo zvesto čredo, ki je ne bo zapeljal 

Laţni Prerok. 

Vi, Moja Cerkev, boste pregnani v puščavo za 1260 dni, kjer boste našli zatočišče. 

Vendar pa se boste po Daru Svetega Duha hranili s sadovi Moje ljubezni. 

Zvesti člani Mojih Krščanskih cerkva, vključno z Mojimi posvečenimi sluţabniki in 

tistimi Mojimi vernimi, ki bodo zavrnili Laţnega Preroka, bodo morali ohraniti Mojo 

Cerkev pri ţivljenju. 

Častiti Me boste morali na skrivnem, ker se bo Sveta Maša spremenila do 

nerazpoznavnosti pod vodstvom Laţnega Preroka. 

Vi ste Moji zvesti verni. Vse milosti iz Nebes se sedaj izlivajo na vaše dragocene duše. 

Kako zelo vas ljubim, otroci, in kako zelo Mi lajšate bolečine! Toda koliko bolečine je 

v Mojem Srcu zaradi tistih Mojih vernih, ki Me ne bodo hoteli poslušati. 



Laţni Prerok jih bo ujel v mreţo in jih potegnil v temo in Jaz jih ne bom mogel rešiti. 

Po svoji svobodni volji Mi bodo primazali klofuto. 

Ostanek Moje Cerkve bo moral posredovati Besedo Mojim ostalim otrokom, tudi 

tistim, ki Me sploh ne poznajo. 

Vi, Ostanek Moje Cerkve, boste morali razglašati Moje prerokbe in Mojo Sveto 

Besedo tistim, ki niso Kristjani in ki ne poznajo Deset Zapovedi. 

Vaša naloga bo, da zagotovite, da bodo Sveto Pismo brali in razumeli. 

Vaša naloga bo, da boste poučili svet o polnem pomenu pečatov, vsebovanih v Knjigi 

Razodetja, ki jih bom Jaz razodel Mariji Boţjega Usmiljenja. 

Dve Priči v Knjigi Razodetja: 

Vi, Moji verni, ste ena od Dveh Prič, ki sta omenjeni v Knjigi Razodetja. Nebesa vas 

bodo varovala. 

Moja Beseda, dana vam, Ostanek Moje Cerkve, bo zavrţena kot truplo, vendar pa 

Moja Beseda ne bo nikoli umrla. 

Judje so drugi izmed Dveh Prič. 

Dve svetilki sta Moji Krščanski Cerkvi, tradicionalna resnična Cerkev in tisti 

Moji verni, ki jih bo zavrgel Laţni Prerok. 

Dve Oljki sta Stari Izrael in Novi Izrael. 

Judje bodo končno spoznali, da sem Jaz Mesija in njihovo razglašanje resnice bosta 

Laţni Prerok in Antikrist prav tako potisnila vstran in zavrgla kot razpadajoče truplo. 

Toda, to izbrano ljudstvo ne bo umrlo. 

Obe Priči se bosta čutili poraţene, vendar temu ne bo tako, kajti vi boste skupaj z 

vsemi ostalimi religijami tvorili edino pravo Cerkev – Novi Jeruzalem, ki se bo 

dvignil iz Pepela. 

Preţiveli boste strašno zlobno monarhijo, ki bo nastala pod vodstvom Laţnega 

Preroka in Antikrista, ki pa bosta vrţena v ognjeno jezero, ki je Pekel. 

To preganjanje ne bo trajalo dolgo. Dana vam bo velika moč in močna zaščita. 

Poslal vam bom pomoč in veliko voditeljev bo med vami, ki vas bodo vodili skozi to 

obdobje. 



Mnogi izmed vas boste postali svetniki v Mojem Novem Raju in ker ste pomagali 

graditi Ostanek Moje Cerkve na zemlji, boste vladali skupaj z Menoj v Novem Nebu 

in Novi Zemlji, ki bo nastala ob Mojem Drugem Prihodu. 

Tisti, ki niste z Menoj, vam bo dan zelo kratek čas, da se odločite. 

Ali boste sledili Laţnemu Preroku in boste tako proti Meni ali pa boste sledili Meni. 

Če se odločite za prvo moţnost, vam bo dušo ukradel Satan. To je resnica, čeprav 

zveni ostro. 

Dokaz Mojega Obstoja bo dan vsem Boţjim otrokom v času Opozorila. 

Molite, da boste v času Opozorila sprejeli resnico, da sem to Jaz, vaš ljubljeni Jezus, ki 

vas sedaj kliče iz Nebes, da bi vam odprl oči in bi spregledali, tako da bi Mi prisluhnili 

preden bo prepozno. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

JAZ, VAŠ LJUBLJENI JEZUS, NIKOLI NE BI MOGEL SPODKOPATI 

SVOJE LASTNE CERKVE 

Ponedeljek, 16. april 2012 ob 18.00 

Moja draga ljubljena hčerka, vsem Boţjim otrokom ţelim povedati in zagotoviti, da 

Jaz, vaš ljubljeni Jezus, nikoli ne bi mogel spodkopati Svoje lastne Cerkve. 

Vendar pa ne bom stal ob strani in gledal, kako Moja Cerkev razpada po rokah 

določene sekte, ki nima nobene pravice igrati kakršno koli vlogo pri Svetem Sedeţu. 

Kajti natanko to je tisto, kar skušajo storiti Laţni Prerok in vsiljivci, ki častijo Satana. 

Radi bi uničili Katoliško Cerkev in jo razbili na koščke.  

Na ta način bo potekal še zadnji upor Satana proti Bogu, stvarniku vseh stvari. 

Ta zlobni načrt za uničenje Moje Cerkve poteka ţe zadnjih 100 let, vendar se je 

od leta 1967 okrepil. 

Mnogi vsiljivci, člani te zlobne sekte, ki častijo Satana, so vstopili v semenišča, da bi 

dobili vstop v Vatikan. 

Njihova oblast, ki jo je sicer dovoljeval Bog Oče, je bila doslej omejena. To se bo 

kmalu spremenilo, ker se pribliţuje konec časov. 

Ta zlobna sekta bo sedaj sprostila vso svojo moč, da zagotovi, da bo izvoljena nova 

zamenjava za Mojega Svetega Namestnika Papeţa Benedikta XVI.  



Vsi tisti, ki poznajo Moje Nauke, bodo opazili spremembe pri Sveti Maši. 

Sprejeti bodo novi posvetni zakoni, ki bodo ţalili Mojo Smrt na Kriţu. 

Mnogi Moji zvesti verni bodo to opazili in se bodo počutili prizadete. Njihovi pogledi 

bodo prezrti in mnogih Zakramentov ne bodo več podeljevali. 

Zaradi tega je potrebno veliko priprav. 

Tisti Katoličani, ki boste prizadeti in osupli, prosim, ne pozabite, da sem Jaz ob vas. 

Pokličite Mene, vašega ljubljenega Jezusa, in vedite, da se vam ni potrebno bati 

razglašati resnico Mojih Naukov. 

Ne bojte se obrniti hrbta hereziji. 

Jaz vas bom vodil in ščitil na vašem potovanju v moči Svetega Duha. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

MOJA SPOROČILA SO NAMENJENA VSEM RELIGIJAM IN 

VEROIZPOVEDIM, TUDI TISTIM, KI NE VERUJEJO. 

Torek, 17. april 2012 ob 18.30 

Moja preljuba hčerka, vedi, da so Moja Sporočila, dana tebi, namenjena vsemu svetu. 

Dana so vsem religijam in veroizpovedim, in tudi tistimi, ki ne verjamejo v obstoj 

Boga Večnega Očeta, Stvarnika vsega sveta. 

Otroci, vedeti morate, da imate odgovornost, da razglašate Mojo Sveto Besedo vsemu 

svetu, zato ker vam je bila dana Resnica o Troedinem Bogu, o Sveti Trojici, ki jo 

tvorijo Oče, Sin in Sveti Duh. 

Ne glede na to, ali verjamete ali ne, da Jaz govorim po teh Sporočilih, morate 

pomagati tistim ubogim dušam, ki potrebujejo Mojo zaščito, tako da bodo lahko 

rešene. 

Mnogi se sprašujejo zakaj ta Sporočila tako pogosto omenjajo Satana. Tole je 

Moj odgovor: 

Satan in njegovi padli angeli hodijo po svetu in napadajo človeška bitja. 

Največkrat napadejo ljudi preko čutil, tako da jih spodbujajo, da bi storili greh 

nečistovanja. 



V njihov um polagajo misli, da bi zagrešili grozodejstva, ki ţalijo Mojega Očeta. 

Padli angeli lahko tudi obsedejo telesa tistih duš, ki so ţe v grehu. Ko se to zgodi, te 

uboge obsedene duše okoli sebe povzročajo opustošenje. 

Če so te uboge obsedene duše na poloţajih moči, lahko povzročajo strašne krivice 

tistim, nad katerim imajo oblast. 

One bodo uvedle zakone, ki nasprotujejo Desetim Boţjim Zapovedim, ki jih je določil 

Bog Oče. 

V drugih primerih bodo povzročile veliko trpljenja v ţivljenju ljudi. 

Negativnost povzročajo Satan in njegovi demoni. Negativnost ne prihaja od Boga. 

Od Boga prihajata samo mir in ljubezen. 

Vse kar morate storiti tisti, ki ţelite iz svojega ţivljenja odstraniti negativne misli in 

občutke, je, da častite Mene, vašega ljubljenega Jezusa Kristusa. 

Molitev, preprost pogovor z Menoj, je dovolj. S svojimi besedami Me prosite, da 

vam pomagam. 

Če bo molitev izrečena iz srca, se vam bom takoj odzval in vam pomagal, da pridete 

bliţe k Mojemu Presvetemu Srcu. 

Otroci, prosim vas, dovolite Mi, da vas objamem in vam dam tolaţbo, po kateri 

hrepenite v tem svetu polnem ţalosti, krivic, krutosti in sovraštva. 

Jaz sem vaša rešilna bilka. Samo Jaz vam lahko pomagam. Prosim, pokličite Me 

preko te Kriţarske Molitve (45): 

O Jezus, zelo slabo Te poznam. Prosim Te, pomagaj mi, da odprem svoje srce in 

ti dovolim vstopiti v mojo dušo, da me ozdraviš, potolaţiš in napolniš s Svojim 

Mirom. Pomagaj mi občutiti veselje in premagati vse negativne misli. Pouči me, 

kako naj Ti ugajam, da bom lahko vstopil v Tvoj Novi Raj, kjer bom vso večnost 

ţivel s Teboj ţivljenje ljubezni, radosti in čudenja. Amen. 

Dragi otroci, vse vas ljubim, ne glede na vašo veroizpoved, ne glede na to, kako zelo 

ste grešili in povzročali trpljenje drugim. 

Samo Jaz lahko spremenim vaš način ţivljenja. 

Edini način, da se boste osvobodili teţkega ţivljenja, ki ga ţivite, je, da pokličete 

Mene, tako da vam bom lahko pomagal. 

Vaš ljubljeni Jezus 



 

NIKOLI SE NEPRAVIČNO NE OKORIŠČAJTE NA RAČUN DRUGIH, NITI 

V POSLU, POLITIKI ALI NA KATEREMKOLI DRUGEM ŢIVLJENJSKEM 

PODROČJU 

Torek, 19. april 2012 ob 20.00 

Moja predraga hčerka, ţelim, da sporočiš vsem Mojim vernim, da se njihove molitve 

uslišujejo in da je bilo zaradi tega omiljenih ţe veliko hudih dogodkov. 

Prav tako ţelim, da je znano, da sem zaradi tvojega trpljenja, Moja hčerka, lahko rešil 

štiri milijone duš. 

Moje Usmiljenje se je razlilo na te Boţje otroke, ki danes še vedno ţivijo na svetu. 

Ostale ţrtve, ki Mi jih darujejo Moji verni z molitvijo in postom, Mi pomagajo 

reševati ljudi pred strašno usodo. 

Zaradi vaše moči, ljubezni, zvestobe in vztrajnosti se Satanova moč zdaj 

zmanjšuje. 

To tudi pomeni, da se moč Ene Svetovne Skupine zmanjšuje. 

Vedeti morate, da molitev zmanjšuje zlo v svetu. 

Več kot je molitve, manj moči ima Satan. 

Nikoli ne podcenjujte molitve in trpljenja niti ene same osebe, saj ima veliko moč, da 

prepreči kazen za tiste, ki bi sicer končali v peklenskem ognju. 

Otroci, ljubezen, ki jo čutite in ki vam je bila dana ob rojstvu kot naravni dar, je čista. 

Redko kdaj vstopi sovraštvo v vaše ţivljenje pred sedmim letom starosti. 

Otroci pod sedmim letom starosti so nedolţni, čisti in poniţni v Mojih Očeh in vidijo 

stvari na preprost, nezapleten način. To je prava ljubezen, katero si morate skušati 

ponovno pridobiti v svojem ţivljenju. 

Če gledate na ţivljenje na preprost način, častite Boga Očeta, Stvarnika vseh stvari in 

izpolnjujete Njegove Zapovedi, potem boste ponovno postali kot otroci. 

Takrat postanete čisti, ljubeči, preprostega srca in v vas ni zlobe. Tedaj vam bo dana 

moč Svetega Duha, tako da bo vaša vera postala neomajna. 

Postali boste kot otroci, a dana vam bo bojna oprema vojščaka, resničnega in 

častivrednega člana Boţje Vojske. 

Ko bo prišel čas za to, boste vladali skupaj z Menoj v Novem Raju. 



Ohranite svojo ljubezen do drugih preprosto. Nikoli ne izkazujte ljubezni pod 

pogojem, da vam bo dano kaj v zameno. 

Namesto tega izkazujte brezpogojno ljubezen. Izkazujte ljubezen drugim kot dar 

Bogu. 

Na vse ljudi, ki jih srečate v ţivljenju, glejte skozi Boţje oči. 

Vsakega človeka je ustvaril Bog. Vsak človek je bil postavljen na svet zaradi Boţje 

Ljubezni. 

Čeprav so se nekatere duše rodile s teţkim kriţem, ki ga morajo nositi, jih je Bog 

kljub temu postavil na svet z ljubeznijo. 

Ljubite drug drugega, kljub svojim napakam, v čast Mojemu Očetu. 

V obraz vsakega človeka glejte skozi Boţje Oči. 

Samo tedaj se boste laţje vzdrţali obsojanja drugih.  

Skušajte videti najboljše lastnosti in dobroto v vsakemu človeku. Izkazujte drug 

drugemu ljubezen. Bodite prijazni drug do drugega. 

Nikoli se nepravično ne okoriščajte na račun drugih, niti v poslu, politiki ali na 

kateremkoli drugem ţivljenjskem področju. 

Ko naletite na zlo, ki je prisotno v drugih, goreče molite za njihove duše in darujte 

Meni, vašemu Jezusu, to majhno simbolično ţrtev v spravo za njihove grehe. 

Če boste malo trpeli, delali majhne ţrtve za duše drugih in molili, boste lahko omilili 

intenzivnost preganjanja v prihodnosti, ki je bilo napovedano. 

Če boste tako delali, bo Usmiljenje Mojega Očeta lahko ves svet preplavilo z 

milostmi. 

Molite, molite, molite, da bodo vaše molitve pomagale, da se človeštvo uztrezno 

pripravi na Opozorilo, tako da bo le malo ljudi izgubljenih, ko jim bom podaril Svoj 

velik dar ljubezni, usmiljenja in sprave. 

Vaš ljubeči Jezus 

Odrešenik Človeštva 

 

 

 

 



 

BOG OČE LJUBI TUDI TISTE, KI SO STORILI STRAŠNE GREHE. 

Petek, 20. april 2012 ob 15.45 

Moja preljuba hčerka, Mojim otrokom je treba povedati o veliki ljubezni, ki jo gojim v 

Svojem Presvetem Srcu do vsakega otroka, ki je rojen na ta svet. 

Bog Oče ljubi tudi tiste, ki so storili strašne grehe. 

Vsak izmed vas je Boţji otrok. 

Zaradi tega vas Satan in njegovi demoni zlorabljajo, mučijo in povzročajo 

bolečine. 

Zakrknjeni grešniki, pripadniki Satanove vojske, ki veste, da Bog obstaja, a ste se 

kljub temu odločili, da boste častili zver, vedite tole: 

Ne glede na to, kako zelo častite Satana, vedite, da vas on ne ljubi.  

On vas sovraţi in vas bo uničil. 

Njegove obljube raja, tako na tem svetu kot onkraj, so prazne laţi. 

Zelo kmalu boste dobili dokaz Moje ljubezni do vas. Nobenega dvoma ne bo več v 

vašem srcu, da vas Jaz, vaš ljubljeni Jezus, ţelim objeti, vam odpustiti in vam prinesti 

večni mir, ljubezen, veselje in srečo v Mojem Novem Kraljestvu, Novem Raju. 

Nikoli se ne bojte obrniti hrbet ţivljenju, ki ga ţivite, kjer častite vse domnevne 

darove bogastva, spolnosti in drugega materialnega ugodja, ki vam jih ponuja Satan, 

čigar kraljestvo na tem svetu se bo kmalu končalo. 

Samo Jaz, vaš ljubljeni Jezus, vas lahko rešim. 

Moje Usmiljenje je tako veliko, da vam bom odpustil kakršen koli greh, če se ga boste 

kesali. Pohitite, pridite zdaj k Meni. 

Ne oklevajte niti za sekundo, kajti vaša bodoča sreča je ogroţena. 

Obljubljam vam Večno Ţivljenje, mir, ljubezen, veselje in čudovit Raj, kjer boste 

ljubljeni, cenjeni in kjer boste imeli vsega na pretek. 

Če ne morete sedaj sprejeti Moje Roke Usmiljenja, vam bo na poslednji dan dana še 

ena priloţnost, da Me prosite za odpuščanje. 

Ko bo prišel ta dan, boste mnogi izmed vas spoznali napako, ki ste jo storili. 



Kljub temu vas bom objel in sprejel kot dolgo izgubljenega in zelo ljubljenega 

Boţjega otroka, ne glede na to, kako zelo ste trpeli zaradi zla. 

Vse, kar boste morali storiti, je, da pokličete k Meni in prosite za Moje Usmiljenje. 

Če ste sedaj ujeti v mreţo prevar in zla, iz katere ne morete pobegniti, potem vas 

prosim, da Me pokličete, tako da zmolite to Kriţarsko Molitev (46): Osvobodi me 

verig Satana 

O Jezus, izgubljen in zmeden sem. Počutim se kot zapornik, ujet v mreţo, iz 

katere se ne morem rešiti. Jezus, Vate zaupam, da mi boš prišel na pomoč ter me 

osvobodil verig Satana in njegovih demonov. Pomagaj mi, kajti izgubljen sem. 

Potrebujem Tvojo Ljubezen, da mi da moč, da bom veroval in zaupal Vate, da 

bom lahko rešen tega zla in mi bo pokazana Luč ter bom končno našel mir, 

ljubezen in srečo. Amen. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

NA MILIJARDE DUŠ SE BO SPREOBRNILO, IN NE NA MILIJONE DUŠ 

Nedelja, 21. april 2012 ob 16.00 

Moja draga ljubljena hčerka, potolaţiti moram vse tiste, ki se morda bojijo teh 

Sporočil. 

Moji dragi verni, naj vas pomirim in vam zagotovim Svoje Veliko Usmiljenje do 

vsega človeštva. 

Moji cenjeni verni, zaradi vaših molitev, ki so vse slišane in uslišane v skladu z 

boţansko časovnico Mojega Večnega Očeta, se je začelo dogajati veliko spreobrnjenj. 

Nikoli ne obupavajte. Vi ste hrbtenica Mojega Poslanstva na zemlji, ki Mi boste 

pomagali rešiti celotno človeštvo. Zaradi tega boste trpeli zaradi grehov drugih. 

Nikoli ne mislite, da lahko grehi drugih zatemnijo Luč Boga Najvišjega do te 

mere, da je vse izgubljeno. 

Zelo kmalu bodo vsi ljudje videli Boţjo Slavo po Mojem Boţjem Usmiljenju, ki se bo 

razodelo v času Opozorila. 

Na milijarde duš se bo spreobrnilo, in ne na milijone. To bo pomenilo, da se bo 

Satanova moč zmanjšala, Boţja Vojska pa se bo mnoţično dvignila, da bi 

premagala zver. 



Vse človeštvo bo kmalu spoznalo resnico o svojem obstoju. To bo prelomnica za 

Boţje otroke, ki se bodo zdruţili in se pripravili na Novo Dobo Miru, kjer ne bo več 

greha. 

Molitev je pomembna, ker je Bog Oče vsaki osebi na tej zemlji ob času njenega 

rojstva dal dar svobodne volje. Zaradi tega – čeprav ima On moč, da lahko stori 

karkoli ţeli – On hoče, da bi Njegovi otroci prišli k Njemu po svoji svobodni volji. 

Bog Oče ne ţeli prisiliti Svojih otrok, da bi Ga ljubili. 

To mora priti neprisiljeno. Toda kako lahko ljubite nekoga, ki ga ne poznate? 

To je problem v današnjem svetu. Zelo malo ljudi pozna Boga Očeta. Zelo malo ljudi 

pozna Mene, Njegovega ljubljenega Sina Jezusa Kristusa. 

Vi, Moji verni, morate moliti, da bo lahko Moj Oče podelil posebne darove tistim 

dušam, ki so v temi. 

Potem jim bo pokazana Njegova Veličastna Luč in rešeni bodo. 

Po vašem daru molitve bo Bog Oče posredoval, da bi tiste, ki Ga ne poznajo ali ne 

vedo, da On obstaja, privedel bliţe k Svojemu Srcu. 

Številne duše, ki poznajo Mojega Očeta in ki Mu namerno obračajo hrbet, se 

bodo soočile s strašnimi kaznimi. 

Dana jim bo vsakršna priloţnost, vendar bodo zavrnile Boga. 

Zaradi teh duš, ki izvršujejo odvratna dejanja, ki so običajna v določenih delih sveta, 

bo kazen prišla v obliki potresov. 

Tiste globalne skupine, ki bodo nadaljevale z uničevanjem drţav, nad katerimi 

imajo nadzor, bodo zaustavljene in strogo kaznovane po Roki Mojega Očeta. 

Ponavljam, vaše molitve so potrebne, da se omilijo ti grehi in kazni, ki prihajajo. 

Dano je bilo še malo več časa, da se bo lahko še več duš pripravilo na Moje Boţje 

Usmiljenje, na ta Velik Dogodek. 

Pomembno je, da bo lahko rešena večina človeštva in da bo vsem dušam, vsem 

zakrknjenim grešnikom, dana moţnost, da se ponovno zdruţijo kot eno z Bogom. 

Moja največja ţelja je, da bi kraljeval nad večino človeštva v Novem Raju. 

Vaše molitve Mi bodo pomagale uresničiti Mojo veliko ţeljo, tako da bomo kot ena 

druţina ostali povezani v ljubezni in edinosti na veke vekov. 

Vaš ljubljeni Jezus 



 

 

DEVICA MARIJA: OTROCI, KO SE BODO ČASI ZDELI TEŢKI IN BOLEČI, 

VEDNO KLIČITE MENE 

Nedelja, 22. april 2012 ob 10.00 

Moj otrok, Moj Sin je tako srečen, ker je Njegova ljubljena vojska poslušna Njegovi 

Sveti ţelji, da bi molili Njegove Kriţarske Molitve. 

Te molitve so dane v teh sodobnih časih, da bi vsi Boţji otroci prosili za zaščito, ki jo 

potrebujejo ob spoprijemanju s teţkimi časi, s katerimi se mnoge duše soočajo. 

Otroci, ko se bodo časi zdeli teţki in boleči, vedno kličite k Meni, vaši ljubljeni 

Materi, da v vašem imenu posredujem pri mojem ljubljenem Sinu. 

Nikoli ne pozabite, da vaše osebne ţrtve, darovane Bogu, pomagajo reševati toliko duš 

na zemlji! 

Vaše molitve so vedno slišane. 

Nikoli niso prezrte, pač pa so uslišane v skladu z Voljo Mojega Očeta. 

Zato morate biti potrpeţljivi, otroci. Vedno popolnoma zaupajte v mojega Sina. 

Izročite Mu vse svoje strahove in trpljenje in potem zaupajte, da bo On za vse 

poskrbel. 

Tisti verniki izmed vas, ki teţko molite in teţko ohranjate pri ţivljenju svojo ljubezen 

do mojega Sina, tukaj je za vas posebna Kriţarska Molitev (47), da bi pomagala 

ponovno razvneti vašo ljubezen do Jezusa. 

Kriţarska Molitev (47): Ponovno razvnemi mojo ljubezen do Jezusa 

O Blagoslovljena Mati, Mati Odrešenja vsega sveta, moli, da bi se moja ljubezen 

do Jezusa ponovno razvnela. Pomagaj mi začutiti Plamen Njegove Ljubezni tako, 

da bo napolnil mojo dušo. Pomagaj mi še bolj ljubiti Jezusa. Moli, da bi moja 

vera, ljubezen in zvestoba do Njega postala še bolj močna. Preţeni vse dvome, ki 

me mučijo. Pomagaj mi, da bom jasno videl Boţjo Luč Resnice, ki ţari iz tvojega 

ljubljenega Sina, Odrešenika vsega človeštva. Amen. 

 

Pojdite v miru, otroci. Vedite, da ko me iz srca prosite naj molim za vas, bom jaz, 

Mati Odrešenja, posredovala vašo prošnjo mojemu ljubljenemu Sinu. 



Jaz ne bom nikoli prezrla niti ene prošnje, če je v skladu z ţeljami mojega Sina in 

v skladu s Sveto Voljo Očeta. 

Naučite se bolj zaupati, otroci. Ko zaupate mojemu ljubljenemu Sinu, Mu izkazujete 

svojo ljubezen. 

Če je vaša ljubezen šibka, potem bo tudi vaše zaupanje Vanj šibko. 

Samo tisti, ki se bodo poniţali pred mojim Sinom, bodo blagoslovljeni z milostmi, ki 

bodo utrdile vašo vero. 

Nikoli ne obupavajte. 

Obup ustvarja Satan. 

Preprosto se obrnite name in molila bom za to, da se mir povrne v vašo dušo. 

Če boste tako storili, boste sposobni zavrniti skušnjavo, ki vam jo nastavlja Satan in 

boste postali svobodni. 

Vaša blagoslovljena Mati 

Kraljica Angelov 

Mati Odrešenja 

 

POMAGAJTE MI PRIPRAVITI SVET NA MOJ DRUGI PRIHOD 

 

Nedelja, 22. april 2012 ob 15.30 

 

Moja draga ljubljena hčerka, človeštvo mora spoznati, da dan, ko se bom razodel 

neverujočemu svetu, ni več daleč proč. 

 

Vsi Boţji otroci, ki so predani verniki Mi morajo, iz svoje zvestobe do Mene, 

njihovega ljubljenega Jezusa, pomagati pripraviti svet na Moj Drugi Prihod. 

 

Tako veliko časa je bilo ţe dodeljenega, da bi bile duše lahko privedene nazaj v Moje 

Presveto Srce. 

 

To je bilo pomembno, kajti brez tega dodeljenega časa bi le malo duš lahko vstopilo v 

Moj Novi Raj. 

 

Vse vas pozivam, v Mojem Svetem Imenu, da Mi dovolite, da vas vodim in vam 

pomagam razglašati resnico Mojih Naukov v vsakem kotičku sveta. 

 

Najprej pridigajte Moje preproste nauke. 

 

Ljubezen do bliţnjega se pričakuje od vsakega od vas, ki trdite, da ste Moji verni. 

 



Govorite samo o Mojem Drugem Prihodu. 

 

Tiste, ki vas bodo zavrnili opomnite, da se bo Moja Obljuba, ko bom ponovno prišel v 

slavi sodit ţive in mrtve, izpolnila v ţivljenjskem obdobju te generacije. 

 

Moj Sveti Duh bo preplavil duše tistih, katerim boste posredovali Mojo Sveto Besedo.  

 

Toda najprej Me morate prositi za to posebno milost. Preden vas bom pooblastil za 

opravljanje tega Najsvetejšega Dela, vas prosim, da me prosite za to milost po tej 

Kriţarski Molitvi (48). 

 

Kriţarska Molitev (48) Molitev za milost oznanjevanja Drugega Kristusovega 

Prihoda 

 

O moj Jezus, podeli mi milost oznanjevanja Tvoje Svete Besede vsemu človeštvu, 

da bi bile duše lahko rešene. Izlij Svojega Svetega Duha na mene, Tvojega 

poniţnega sluţabnika, da bo Tvoja Sveta Beseda slišana in sprejeta še posebno v 

tistih dušah, ki najbolj potrebujejo Tvoje Usmiljenje. Pomagaj mi, da bom vselej 

spoštoval Tvojo Sveto Voljo in da ne bom nikoli ţalil ali obsojal tistih, ki 

zavračajo Roko Tvojega Usmiljenja. Amen. 

 

Pojdite zdaj, Moja vojska, kajti dana vam je bila Boţja Bojna Oprema, ki jo 

potrebujete, da spreobračate človeštvo. 

 

Pri tem Poslanstvu se bodo iz vas norčevali, vas ţalili in izzivali. 

 

Vedite, da ko se bo to zgodilo, ste resnično Boţji otrok. 

 

Ne bojte se, kajti dal vam bom moč, da premagate vse te ovire. 

 

V vsakem trenutku vas bom vodil. Pojdite v miru in ljubezni. 

 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

 

VSE VEČ NARODOV SE ZDRUŢUJE SKUPAJ IN ENO TELO BO VLADALO 

NAD BOŢJIMI OTROCI 

Ponedeljek, 23. april 2012 ob 20.00 

Moja draga ljubljena hčerka, kmalu bo nastopil čas za spremembe glede tega kako 

vlade po vsem svetu vladajo svojim drţavam. 

Vse več narodov se zdruţuje skupaj in eno telo bo vladalo nad Boţjimi otroci. 



Čas je, da imate oči na široko odprte in da ste pozorni na kakršne koli spremembe 

zakonov, ki bi vas osiromašile. 

Borite se proti zakonom, ki bi nadzorovale vašo zalogo hrane. 

Bog, Moj Večni Oče, bo kaznoval te zlobne skupine, če bodo poskušale stradati 

Njegove otroke. 

Moji verni, vi ţivite v časih, ko se bo odprl Tretji pečat. 

Čeprav se Tretji pečat še ne bo takoj odprl, vam kljub temu govorim vse to, zato da se 

boste lahko pripravili in začeli gojiti svojo lastno hrano in da boste lahko naredili 

zalogo nepokvarljive hrane. 

Sčasoma bo postal omejen dostop do hrane in pitne vode. 

Ta skupina, čeprav bo oslabela zaradi moči vaših molitev, ţeli stradati in zastrupiti 

mnogo nedolţnih ljudi z namenom, da bi zmanjšali svetovno populacijo. 

Zelo se bodo borili, da bi to dosegli. 

Moj Večni Oče bo ustvaril ekološke kazni in izbrisal iz obličja zemlje na milijone 

teh zlobnih ljudi, ki še naprej povzročajo strašno trpljenje Boţjim otrokom. 

Vremenski vzorci se bodo še naprej spreminjali. Sčasoma bo to vplivalo na sposobnost 

trgovanja z namenom, da se preprečijo zlobni načrti teh svetovnih sil. 

Vi, Moja Vojska, morate med vso to krizo moliti k Bogu Očetu, da vas zaščiti pred 

temi ljudmi in da bodo ti ljudje odprli svoja zakrknjena srca za Resnico Boţjega 

Usmiljenja. 

To vam pravim, da se lahko pripravite. 

Ti dogodki se ne bodo še takoj zgodili. Večina teh načrtov je lahko preprečenih in 

omiljenih preko vaših molitev in ţrtev. 

Zlo ne prihaja od Boga. Zlo izvira iz pohlepa, ljubezni do samega sebe ter ţeje po 

oblasti in nadzoru. Satan povzroča vse te človeške šibkosti, s katerimi zapeljuje 

svetovne voditelje, zato da bi škodovali Boţjim otrokom. 

Ne dovolite, da bi Satanove sile imele nadzor nad vašimi drţavami. 

Molite, molite, molite za moč, da se boste lahko uprli zakonom, ki so namenjene, da 

vas naredijo revne in popolnoma odvisne od tistih, ki imajo nadzor nad vašimi 

drţavami. Ti ljudje vladajo nad svetovnimi silami, ki vključujejo Anglijo, 

Zdruţene Drţave Amerike, Evropsko Unijo, Kitajsko in Rusijo. 



Jaz, vaš Jezus, vas bom varoval pred preganjanjem, toda ne pozabite, da bo molitev 

vaše največje oroţje. 

Molitev lahko zaustavi te zlobne ljudi, ki bodo ţeleli imeti nadzor nad vašo hrano, 

pijačo, obleko in vašo udeleţbo v Krščanskih Cerkvah. 

Borite se v Mojem Imenu in Jaz vas bom podpiral v vsakem trenutku. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

MOJIM POSVEČENIM SLUŢABNIKOM POREČEM SLEDEČE: NE 

NAREDITE ISTE NAPAKE VAŠIH OČETOV, KI SO ME ZAVRNILI, KO 

SEM PRIŠEL PRVIČ 

Torek, 24. april 2012 ob 19.45  

Moja draga ljubljena hčerka, vedi, da je to Poslanstvo, ki jo zdaj dajem svetu tako zelo 

pomembno, da ga bodo mnogi ljudje poskušali zaustaviti.  

Napadali te bodo in omalovaţovali tiste, ki prepoznavajo Moj Glas, medtem ko dajem 

svetu Svoja Sporočila.  

Obseg sovraštva, ki ga ljudje izkazujejo tem Sporočilom, ki jih dajem preko tebe, 

prerokinje poslednjih časov, se bo še naprej stopnjeval.  

Prisluhnite Mi zdaj vsi tisti, ki trdite, da Me poznate. Jaz sedaj pripravljam 

človeštvo na Svoj Drugi Prihod.  

Če verjamete v Mene, Moje Nauke in trdite, da Me poznate, potem vedite, da sem 

poslal Svojo prerokinjo poslednjih časov skupaj z drugimi preroki, da bi bili 

vredni za vstop v Moje Kraljestvo.  

Mojim posvečenim sluţabnikom porečem sledeče: ne naredite iste napake vaših 

očetov, ki so me zavrnili, ko sem prišel prvič.  

Bodite čuječi in prisluhnite Mojemu Klicu. Potrebujem vas, da mi pomagate pripraviti 

duše Moje črede preden se bo zgodil Veliki Čudeţ.  

Ali ste mislili, da ne bom poslal Svojih prerokov, da bi vas opozoril?  

Ali ste mislili da bom naznanil Svoj povratek brez da bi vas pripravil in tako 

dopustil da bi se duše pogubile?  

Sram naj bo vas, ki zavračate Moj Drugi Prihod in obenem trdite, da razumete 

Moje Obljube dane človeštvu! 



Vaše pomanjkanje poniţnosti pomeni, da ne morete biti očiščeni s Svetim 

Duhom.  

Prositi Me morate za Dar razločevanja ali odkorakati stran od Mene.  

Razočarali ste me. Zaradi vas razočarano jočem, kajti vi ste Moji sluţabniki, 

katerim je dana odgovornost, da rešujete duše – to je vaša sluţba.  

Rotim vas, da se odzovete Mojemu Klicu, ko vas kličem zdaj iz Nebes.  

Z mnogimi izbranimi dušami sodelujem z namenom, da mi privedejo duše po 

katerih me ţeja.  

Vaša dolţnost je, da se zbudite iz svojega spanca in da ste pozorni na Moj Klic.  

Samo tisti izmed vas, ki me resnično ljubite boste prepoznali Moj Glas.  

Tako kot otrok prepozna svojo mater, me morate prav tako tudi vi, Moji 

ljubljeni sluţabniki prepoznati, tako da me pokličete kot otrok, da se prepričate, 

da sem Jaz, vaš ljubljeni Jezus, ki vas sedaj kliče, da Me primete za Roko.  

Vodil vas bom preko trnjevo dţunglo, skozi katero boste morali iti z namenom da 

doseţete Vrata Mojega Novega Raja.  

Ali vam nisem povedal, da bom ponovno prišel sodit ţive in mrtve?  

No, kmalu bom prišel, zato vas potrebujem, da Mi pomagate zdruţiti vse Boţje 

otroke v eno.  

Zelo redki Me zdaj prepoznavajo zaradi tančice prevare, ki prekriva ves svet. Mnogi 

ne verjamejo v Boga Očeta.  

Le redki sprejemajo da sem Jaz, Jezus Kristus, Njegov edini Sin umrl, da bi jih rešil. 

Kljub temu pa so pripravljeni verjeti v laţne bogove, ki ne obstajajo in jih 

malikovati.  

Kako zelo se jočem in sem globoko ţalosten, ko vidim kako se mladina smeji ob 

omembi Mojega Imena in ko se posmehujejo tistim, ki javno priznavajo Moj Obstoj.  

Kako zelo trpim bolečine Svojega Kriţanja, ko gledam tiste, ki trdijo da so 

Kristjani in ki ne ţelijo javno razglašati Mojih Naukov zaradi strahu pred 

posmehovanjem.  

Kralj laţi je zavedel ves svet. Samo Jaz lahko zdaj prinesem upanje in rešim Boţje 

otroke pred strašno usodo, ki jo načrtujejo vojske globalnih in močnih skupin in tudi 



tisti, ki so pod kontrolo Laţnega Preroka in Antikrista, da bi povzročili vojne v 

vseh narodih. 

Vsa Moja svarila, dana Moji prerokinji poslednjih časov Mariji Boţjega Usmiljenja, se 

bodo zgodila.  

Dokler se to ne zgodi, ne pozabite, da vaša zvestoba pripada Meni, vašemu 

Odrešeniku, Jezusu Kristusu.  

Brez Moje ljubezni in Mojega vodstva, ne boste mogli krmariti ladje, ki je Moja 

Sveta Cerkev na Zemlji.  

Zbudite se! Ne zavračajte Boţjih prerokov!  

Mnogi trdijo, da prihajajo v Mojem Imenu, kot je bilo napovedano v Svetem 

Pismu, toda ne ponujajo duhovne hrane, ki lahko prihaja samo od Mene.  

Mnogi zdaj vstajajo, zato da bi Moj glavni javni Glas svetu, vsebovan v teh 

Sporočilih, v teh poslednjih časih bil zavrnjen.  

Molitev je vaša pot nazaj v Moje Naročje.  

Molite, molite, molite za milosti, ki vam bodo odprle oči, da Me boste lahko 

prepoznali preden bo prepozno.  

Potrebujem vašo pomoč, vašo ljubezen in zvestobo.  

Ne pozabite, zaradi Mene ste izrekli svoje Svete Zaobljube. Ne zavrnite Me, ko vas 

sedaj kličem.  

Sprejmite Me in dovolite, da vas vodim, tako da boste lahko vodili Ostanek Moje 

Cerkve in reševali duše.  

Dajem vam poseben blagoslov in čakam, da odgovorite na Moj Klic preko te 

Kriţarske Molitve (49) Prisega zvestobe Katoliških Duhovnikov  

»O Jezus, Tvoj poniţni sluţabnik sem. Prisegam Ti svojo ljubezen in zvestobo. 

Rotim te, podeli mi znamenje Svojega Klica. Pomagaj mi, da odprem svoje oči in 

pričujem za Tvojo Obljubo. Blagoslovi me z Milostjo Svetega Duha, da me ne 

bodo zavajali tisti, ki trdijo da prihajajo v Tvojem Imenu, a ne govorijo Resnice. 

Pokaţi mi Resnico. Naj začutim Tvojo Ljubezen, da bom lahko izpolnil Tvojo 

Najsvetejšo Voljo. S poniţnim srcem Te prosim, pokaţi mi, kako Ti lahko 

pomagam reševati duše človeštva. Amen.«  

Ne prezrite Mojega Klica. Ne zavrnite Me, ko zdaj ponovno prihajam.  



Tokrat ne prihajam samo zato, da bi rešil človeštvo, temveč da bi izpolnil Voljo 

Svojega ljubljenega Očeta, Boga Najvišjega.  

Pojdite v miru.  

Vaš ljubljeni Jezus 

 

ČLOVEŠTVO BO IMELO SVOBODNO VOLJO VSE DOKLER SE 

ČLOVEŠKA VOLJA NE ZDRUŢI Z BOŢJO VOLJO 

Sreda, 25. april 2012 ob 15.50 

Moja draga ljubljena hčerka, veliko duš Me preprosto ne ţeli priznati. 

Te duše vedo kdo sem Jaz. 

One vedo, da jih je Bog Oče ustvaril iz nič, a kljub temu so se odločile ignorirati 

Boga. 

Moje Ime velikokrat izgovarjajo na najbolj običajen način. Tisti, katere so obsedli 

demoni uporabljajo Moje Ime pri svojih besedah preklinjevanja. 

Samo takrat ko jih zadane tragedija se ti ljudje zaustavijo in pomislijo na smrt in na 

kakršno koli prihodnje ţivljenje za katerega mislijo, da je pred njimi. 

Zaradi tega Jaz, v Svojem Usmiljenju, včasih kaznujem te duše z namenom, da bi 

se spametovale in da bi jih lahko tako rešil. 

Po trpljenju, ki ga bodo doţivele te duše bodo vsi ti materialni uţitki, po katerih si 

prizadevajo njihovi čuti, postali brez pomena, na njih pa bodo gledali na to kar v 

resnici so: Minljive stvari, ki bodo izginile v kratkem času na zemlji. 

Številne duše rojene na ta svet so poslane iz Nebes. Te duše, med njimi so tudi 

splavljeni otroci, izberejo trpljenje kot sredstvo za odrešenje grešnikov. 

Človeški um s teţavo doumeva Boţje Kraljestvo, kajti noben človek ni bil 

blagoslovljen s tem darom. 

Ko so se padli angeli uprli Mojemu Očetu, On, Moj Oče, ni odvzel pravice Svojim 

otrokom do njihove svobodne volje, kajti On nikoli ne bo vzel nazaj tega daru, ki ga je 

dal človeštvu. 

Vse človeštvo bo imelo svobodno voljo, dokler se človeška volja ne zdruţi z Očetovo 

Voljo. 



Satan izkorišča človeško svobodno voljo. Ne more pa se boriti proti tistim izbranim 

dušam, ki se odpovejo svoji svobodni volji in jo darujejo Bogu za rešitev 

grešnikov. 

S tem ko izbrane duše sprejmejo trpljenje in naredijo to ţrtev se zmanjša Satanov 

vpliv, zaradi tega pa so grešniki lahko rešeni, četudi se niso pokesali za njihove grehe. 

To je čudeţ imenovan trpljenje. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

TISTI, KI SO MI ZVESTI BODO V TRENUTKU, BREZ TRPLJENJA VZETI 

V NOVO NEBO IN NOVO ZEMLJO 

Četrtek, 26. april 2012 ob 20.30 

Moja draga ljubljena hčerka, Boţjim otrokom moram še enkrat povedati naj ne skrbijo 

in se ne bojijo dogodkov, ki se bodo zgodili. 

Vse človeštvo bo kmalu doţivelo Moje Usmiljenje. Mnogi, ki se bodo kesali svojih 

grehov se Me ne bodo bali. 

Namesto tega bodo njihove duše preplavljene z Mojo Ljubeznijo. Moja Luč bo 

zasijala skozi njihova telesa in razveselili se bodo. 

Nova Doba Miru bo prinesla zelo veliko radost in navdušenje tistim, ki bodo sprejeli 

Mojo Roko Usmiljenja. 

Prav vsak grešnik je povabljen, da prejme Večno Ţivljenje in ne sme odkorakati stran 

zaradi tega, ker je zmeden. 

Moja Doba Miru bo Nova Zemlja v kateri bo vladalo dvanajst narodov pod 

Mojim Vodstvom. 

Ţiveli boste v miru, ljubezni in harmoniji. Naravne lepote, ki jih gledate na zemlji 

bodo nič v primerjavi s svetom, ki prihaja. 

Tisti, ki ste zaskrbljeni ali prestrašeni za svojo druţino in svoje ljubljene – 

privedite jih skupaj s seboj v Moj čudoviti Novi Raj. 

Molite za njih in Jaz jim bom podaril posebne milosti, tako da bodo sprejeli Mojo 

Ljubezen. 

Največja ţelja Mojega Očeta je, da vidi na obrazih vsakega Svojega ljubljenega otroka 

začudenje, radost in ljubezen, ko bo prišel na zemljo Novi Raj. 



Ponovno se boste zdruţili z vašimi ljubljenimi, ki so umrli v stanju milosti in ki 

bodo vstali od mrtvih. 

Zakaj ne bi sprejeli tako velik dar? Ko boste zaupali v Mojo Obljubo ponovnega 

prihoda boste imeli mir v sebi. 

Vse kar vas prosim je, da se pripravite, tako da molite. Vse bo še dobro, če boste 

molili za milosti in za druge ljudi. 

Moje Usmiljenje je tako zelo veliko, da bodo skoraj vsi ljudje sprejeli Mojo Obljubo, 

da zberem vse Boţje otroke in jih odvedem domov in osvobodim vpliva Satana in 

njegovih padlih angelov. 

Resnico Mojega Kraljestva bodo videli tudi ateisti, ki bodo šokirani. Kljub temu 

se bo njihova nevera v večini primerov spremenila v poniţno ljubezen in sprejetje 

Mene. 

Čeprav je pred vami veliko teţkih dogodkov, pa noben dogodek ne bo tako zelo teţak, 

da ga ne bi mogli premagati po vaši ljubezni in zvestobi do Mene, vašega Jezusa. 

Prosim, ne dovolite, da vam strah prepreči, da bi z radostjo sprejeli Dar Mojega 

Novega Raja. 

Tisti, ki so mi zvesti, bodo v trenutku in brez trpljenja vzeti v Novo Nebo in Novo 

Zemljo. 

Kar pa bi vas moralo skrbeti pa so zakrknjeni grešniki, ki Me ne bodo prosili za 

odpuščanje, ki bodo zavrnili Mojo Roko in ki bodo še naprej vztrajali v njihovih 

zlobnih poteh. 

Ti ljudje potrebujejo vaše molitve. 

Močno molite za odrešenje njihovih duš. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

 

 

 

 



BOG OČE: KOT OČE VSEGA ČLOVEŠTVA SEM PRIPRAVLJEN 

PONOVNO POSLATI SVOJEGA SINA, DA PREVZAME SVOJ ZAKONITI 

PRESTOL 

Sobota, 28. april 2012 ob 15.40 

Moja hčerka, teh zadnjih nekaj mesecev je bilo zelo teţkih, ne le zate, temveč tudi za 

vse Moje ljubljene otroke. 

Jaz sem Oče Stvarstva in ljubezni, z globoko ljubeznijo do vsakega Svojega otroka, ne 

glede na to kako zelo Me ţalijo. 

Potrebno je še storiti veliko priprav, ki so potrebne da bodo duše lahko 

pripravljene na Prihod Mojega Sina, Jezusa Kristusa. 

Večina človeštva trpi v teh časih zaradi preganjanja. To preganjanje se kaţe ne samo v 

revščini in pomanjkanju denarja, temveč tudi v duhovni lakoti. 

Kot Oče vsega človeštva sem pripravljen ponovno poslati Svojega Sina, da 

prevzame Svoj zakoniti Prestol. 

Samo Jaz poznam datum Njegovega Prihoda. Niti Moj Sin ne pozna tega datuma. 

Povem vam lahko, da se bo Njegov Prihod zgodil kmalu in da bo večina ljudi iz te 

generacije doţivela dan, ko se bo Moj Sin vrnil na zemljo v veliki slavi. 

Sedaj se pripravljam, da bom zbral skupaj vse Svoje otroke tako, da jih bom rešil iz 

strašnega brezna trpljenja, ki so ga morali prestajati v tej puščavi. 

To puščavo je ustvarila roka Luciferja in vsi njegovi padli angeli, ki hodijo po zemlji 

ţe od padca Adama in Eve. 

V teh časih se mnogim Mojim otrokom zdi nemogoče verovati v Mene, Boga 

njihovega Stvarnika in Očeta. 

Svoje otroke sem blagoslovil z inteligenco in neodvisno svobodno voljo, tako da se 

lahko odločajo na kakšen način ţelijo ţiveti svoje ţivljenje. 

Da bi jih vodil v Svoje Kraljestvo sem jim dal Deset Zapovedi, ki so vklesane v 

kamen. 

Deset Zapovedi se nikoli ne spreminjajo, a kljub temu so Moji otroci čutili, da so 

pametnejši kot Jaz in so ustvarili nove razlage Desetih Zapovedi, ki so nesprejemljivi 

za Mene. 



Čas vladavine demonov, ki so bili izgnani iz Nebes in ki hodijo po zemlji, je ţe skoraj 

pri koncu. 

Moji otroci, prisluhnite Mi. Vaše bivanje na zemlji kot ga poznate se pribliţuje 

koncu. 

Ne glede na to, za vas je pripravljena Nova Zemlja, Novi Raj. 

Ta Novi Raj bo presegal vse, kar bi si lahko kadarkoli zamislili in je ţe nekaj časa 

pripravljen z ljubeznijo do vsakega moškega, ţensko in otroka. 

Končno bom zdruţil vso Svojo dragoceno druţino in vsi bomo ţiveli v harmoniji, 

miru, ljubezni in radosti za vso večnost.  

Tisti, ki ne boste ţeleli vstopiti v Novi Raj: storil bom vse kar je v Moji Moči, da vas 

zaustavim pred tem, da bi obrnili hrbet dediščini, ki vam zakonito pripada. 

Izbira je vaša, zaradi dara svobodne volje, ki vam jo nikoli ne bom vzel nazaj. 

Vse kar je potrebno je, da obrnete svojo glavo in odprete svoje srce. 

Nato morate pribeţati v Moje Naročje, zato da vas lahko pripeljem domov. 

Moja največja ţelja je, da vse Svoje cenjene otroke pripeljem domov, v zakoniti 

prostor, ki jim pripada. 

Vaš ljubeči Oče 

Bog Najvišji 

 

DEVICA MARIJA: MOJ OTROK, TISTI, KI LJUBIJO MOJEGA SINA NE 

BODO DOŢIVELI SMRTI 

Nedelja, 29. april 2012 ob 10.00 

Moj otrok, nikoli ne misli, da se spreobrnjenje ne dogaja zaradi tega, ker si osamljena 

pri tem posebnem Klicu. 

Tvoje Poslanstvo, ki ga je odobril Moj Večni Oče, je da posreduješ resnico Drugega 

Prihoda Mojega Sina vsem Boţjim otrokom. 

Pomembno je, da je tistim otrokom, ki ne preţivljajo svojega časa v čaščenju Mojega 

Sina povedano o tem, kar se bo zgodilo v prihodnosti. 

Vsi Boţji otroci morajo biti vključeni v tvoje molitve, kajti On, Moj Oče, ljubi 

vsakega izmed njih. 



Celo tistim, ki so zakrknili svoja srca za Mojega Očeta in ki ne ţelijo sprejeti Mojega 

Sina, mora biti dano Večno Ţivljenje. 

Ko se bo zgodil Dar Opozorila, bodo mnogi grešniki razsvetljeni in bodo rotili Mojega 

Sina za Njegovo Usmiljenje. 

Samo takrat bo človeštvo ţelelo prisluhniti pomembnim Sporočilom, ki jih Moj Sin 

daje preko tebe. 

Ko bodo spoznali Resnico, da je prišel čas za Njegovo Novo Vladavino, bodo 

sestradano prebrali Njegovo Sveto Besedo. 

Veliko Boţjih otrok je zmedenih glede obstoja Nebes in Pekla. Mnogi so preveč 

prestrašeni, da bi razmišljali o ţivljenju po smrti.  

Moj otrok, tisti, ki ljubijo Mojega Sina ne bodo doţiveli smrti. 

Namesto tega bodo vzeti v Novo Dobo Miru, v Raj, ki ga je obljubil Moj Oče vsem 

Svojim otrokom. 

Moliti morate, da bodo vse tavajoče in izgubljene duše našle pot nazaj v ljubeče 

naročje Moje ljubljenega Sina, ali pa ne bodo primerne za vstop skozi Vrata Novega 

Raja. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

PRVA SKRIVNOST KNJIGE RESNICE RAZODEVA SKRIVNI NAČRT 

PROTI CERKVI S STRANI PROSTOZIDARSKIH SKUPIN 

Nedelja, 29. april 2012 ob 15.33 

Moja draga ljubljena hčerka, dan ti je bil dar, ki bi ga mnogi zavrnili zaradi strahu. 

Zaradi milosti, ki so ti bile dane in moči, ki si jo prejela ter Ognja Svetega Duha, si 

sedaj popolnoma oboroţena za razglašanje prerokb, ki so tako dolgo časa nazaj bile 

obljubljene svetu. 

Prerokba dana Danielu, ko mu je bilo povedano naj zapečati Knjigo Resnice do 

konca časov, da bo takrat vsebina Knjige razkrita, se je sedaj uresničila. 

Razodetja, ki jih je prejel Janez Evangelist so mu bile dane samo v delčkih, toda 

nekatere skrivnosti so mu bile pokazane v Zvitku Sedmih Pečatov. 



Ni mu bila dana oblast, da razkrije vsebino Zvitka. Namesto tega mu je bilo naročeno 

naj zvitek poje, zato da pečati ne bi mogli biti odtrgani, niti vsebina razkrita, vse do 

tega obdobja. S tem ko je pojedel Zvitek, je človeštvu bil dan namig. 

Grenka na okus, Resnica povzroča strah. 

Resnica lahko tudi uţali tiste, ki trdijo, da poznajo ves Boţji načrt za človeštvo. Kljub 

temu pa je Resnica - močna Ljubezen, ki jo ima Bog do prav vsake osebe na tej zemlji 

- sladka na okus za tiste, ki jo sprejmejo. 

Resnica je, da lahko samo Jaz, Jezus Kristus, razkrijem skrivnosti dane Janezu 

Evangelistu. Sladko Resnico bodo z ljubeznijo sprejeli tisti, ki sledijo Boţjim 

Naukom. 

Resnica lahko povzroči strah, toda Moč Boga bo premagala vse zlo in 

preganjanje, kajti za Njega nič ni nemogoče. 

Prva skrivnost se kaţe v dejstvu, da so proti Bogu in vsem Njegovim Delom na 

skrivnem načrtovale Prostozidarske skupine, ki so bile ustanovljene v srednjem 

veku. 

Oni so prisegli zvestobo Satanu. Satan je njihov Bog in ponosni so, da ga lahko 

častijo preko črnih maš. 

Ta skupina ţe od leta 1967 silovito napada Sveti Sedeţ. 

Počasi so infiltrirali Mojo Cerkev, ne samo znotraj Vatikana, temveč tudi znotraj 

Cerkva po vsem svetu, v vsaki drţavi. 

Zaradi njihove namerne kontaminacije Moje Cerkve so bila nad nedolţnimi ţrtvami 

povzročena zlobna grozodejstva. 

Njihova ljubezen do denarja in oblasti ni nič v primerjavi z bolano predanostjo, ki jo 

izkazujejo kralju laţi, samemu Satanu. Njega javno častijo v skupinah in na skrivnem. 

Duhovniki in ostali posvečeni sluţabniki; škofje in kardinali so se povezali v 

določenih krogih s to skupino. 

Zlobna dejanja, ki se jih udeleţujejo so preveč huda, da bi ti jih razkril, toda 

vedi, da Satanu darujejo človeške ţrtve v cerkvah, ki so namenjena za daritev 

Svete Maše. 

Ta skupina, ki je tako zelo previdna pri prikrivanju njihovih pravih dejavnosti 

pred pristnimi in svetimi duhovniki, škofi, kardinali in ostalimi posvečenimi 

sluţabniki, izvršuje grozljiva dejanja.  



Oni sovraţijo Boga z intenzivnostjo, ki bi vas šokirala. Satan jim je dal moč, to pa 

pomeni, da so njihova hudobija, pohlep, poţelenje in spolne sprevrţenosti sprejete s 

strani njihovih privrţencev v vseh drţavah po svetu. 

Oni pozdravljajo drug drugega s privatnimi signali, ki so namenjena izkazovanju 

zvestobe drug drugemu. 

Ena stvar je gotova. Njihova zlobna dejanja se bodo končala. Če ne bodo prišli k Meni 

v času Opozorila bodo imeli le še malo časa na razpolago da se spreobrnejo. Če pa se 

ne bodo spreobrnili bodo vrţeni v peklenski ogenj, kjer bodo prestajali strašne muke 

za vso večnost. 

Ti ljudje so ustvarili in spodbudili odpad od vere, ki je razširjen po vsem svetu. 

To so storili tako, da so infiltrirali Mojo Cerkev. 

Vaš ljubljeni Jezus 

Jagnje Boţje 

 

 

SEDAJ KLIČEM VSE TISTE, KI ME NE POZNATE 

Ponedeljek, 30. april 2012 ob 17.45 

Moja predraga hčerka, spregovoriti moram tistim ljudem, ki verujejo v Boga, 

vendar ne hodijo v Cerkev in ne molijo. 

Mnogi ne znajo moliti. Podobno kot se tudi tebi, Moja hčerka, zdi teţko moliti. 

Molitev pomeni prositi. 

Molitev pomeni pogovarjati se. 

Molitev pomeni izkazovati ljubezen in se zahvaljevati. 

Mnogi dobronamerni ljudje, ki so velikodušnega srca, ne znajo moliti. Nekaterim se 

zdi molitev neprijetna in ob njej se počutijo nelagodno. 

Ostali mislijo, da so njihove molitve brez pomena. 

Oh, kako zelo ljubim te posebne duše! Tako zelo oddaljene so od Mene, a kljub temu 

tako zelo hrepenim po tem, da bi jim izkazal Svojo globoko ljubezen. 

Sedaj kličem vse tiste, ki Me ne poznate. Ni se me potrebno bati. Vse kar morate 

storiti je, da Me prosite, da pridem k vam in vas potolaţim. 

Naj dokaţem Svojo Ljubezen, ki jo imam do vas. Govorite z Menoj s svojimi 

preprostimi besedami. Nič me ne bo šokiralo. 



Zaupajte Mi svoje skrbi in bom pomiril vaše srce. Naj vam pomagam, da boste začutili 

resnični mir. 

Prosite Me naj razrešim vaše skrbi. Pokazal vam bom resnico, tako da vaše skrbi ne 

bodo izgledale več tako velike. 

Kako boste vedeli, da vas slišim? Kako boste vedeli, da se vam bom odzval? 

Preprosto se v tišini usedite in Me preko te molitve prosite, da vam pomagam odpreti 

vaše srce za Mene in za Mojo pomoč: 

Kriţarska Molitev (50) Jezus, pomagaj mi, da Te spoznam 

 

O dragi Jezus, pomagaj mi, da Te spoznam. Odpusti mi, ker doslej še nisem 

govoril s Teboj. Pomagaj mi, da najdem mir v svojem ţivljenju in da spoznam 

Resnico Večnega Ţivljenja. Pomiri moje srce. Olajšaj mi skrbi. Podeli mi mir. 

Odpri moje srce in napolni mojo dušo s Svojo Ljubeznijo. Amen. 

 

Mnogi sedaj ne boste prišli k Meni. Nič zato. 

V času trpljenja, zmede in straha boste prišli k Meni. 

Vsak dan stojim poleg vas, čeprav se tega še ne zavedate. 

Toda zelo kmalu Me boste videli in boste spoznali resnico Moje obljube, da vam 

podarim Večno Ţivljenje na telesu, duši in duhu. 

Čakam na vaše molitve. Nato vas bom lahko privedel, ko bo prišel čas za to, skozi 

Vrata Nove Dobe Miru, Mojega Novega Raja na zemlji. 

Vaš prijatelj 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

PRISLUHNITE MOJEMU KLICU IN SE PRIPRAVITE NA IZLITJE 

MOJEGA SVETEGA DUHA 

Torek, 1. maj 2012 ob 20.00 

Moja draga ljubljena hčerka, iz ljubezni do vseh vas bom sedaj ponovno izlil Svetega 

Duha nad vse človeštvo, da bi tako vse ljudi spodbudil naj odprejo svoja srca. 

Mnoge duše bodo kmalu začutile kako se Moč Svetega Duha izliva na njihova telesa, 

njihove duše in njihovega duha. 

To je ključnega pomena, da bodo lahko vsi Boţji otroci spoznali resnico. 

Nekateri ljudje bodo sedaj gledali na svet na drugačen način. 

Ne bodo več verjeli vsemu. Ne bodo več ţeleli ostati suţnji gospodarjem katerih edini 

cilj je, da bi imeli nadzor nad njim zaradi osebnega dobička. 

Nihče ne bo mogel ignorirati tega izlitja Svetega Duha. 



Vsa Nebesa so v pričakovanju tega trenutka razsvetljenja, ki bo povzročil novo zoro, 

nov začetek. 

Laţi s katerimi se soočate skrivajo v sebi glavni načrt, ki je izšel iz svetovnega 

zavezništva, namenjeno nadzorovati vse vaše drţave. 

S tem ko se bodo vaše drţave zanašale na velike korporacije, da bi nahranile vaše 

druţine, boste postali suţnji. Ţe sedaj vam jemljejo vse kar posedujete, toda tega vi ne 

vidite. 

Na milijone ljudi bo z Darom Svetega Duha kmalu spoznalo to prevaro in se 

uprlo tem zlobnim prostozidarskim skupinam, ki ţelijo nadzorovati. 

Ta dar vam bo dal oklep, ki ga potrebujete, da se boste lahko ubranili pred tem, da bi 

vas ta vojska uničila. 

Prisluhnite Mojemu Klicu in se pripravite na izlitje Mojega Svetega Duha. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

SVETI DUH SE BO SPUSTIL TO NEDELJO. DRUGO IZLITJE V MOČI 

SVETEGA DUHA 

Petek, 4. maj 2012 ob 21.05 

Moja draga ljubljena hčerka, kadar čutiš, da bo to Poslanstvo teţko prepričalo vse 

Boţje otroke, da bi priznali Drugi Prihod in da bi ga sprejeli kot dobro novico, se 

preprosto spomni tega: 

Prav vsaka oseba je ustvarjena po podobi Boga, Mojega Večnega Očeta, zaradi tega pa 

bo Luč Mojega Očeta na nek način sijala skozi vsako dušo. 

Zazri se v obraz vsakega, ki ga srečaš, in videla boš delček Boga Očeta. 

Lahko boš videla samo pogled, nasmeh, kretnjo ali neţnost, toda tam je. 

V vsakem človeku je dobrota, tudi v zakrknjenih grešnikih. V nekaterih ljudeh je ta 

dobrota v polnosti navzoča in kot magnet privlači ljudi k osebi, ki je blagoslovljena s 

tem darom. V drugih ljudeh je samo delček te dobrote, a je prav tako prisotna. 

Ko gledate v oči nekoga, ki se do drugih obnaša kruto, lahko v tej osebi še vedno 

vidite ţarek upanja, ker je prisotna Boţja Luč. 

Ta Luč v dušah Boţjih otrok mora biti ponovno razvneta preko Mojih Sporočil 

ljubezni in upanja. Močnejša kot je Luč, bolj očiščena je oseba. 

Več ljudi kot bo očiščenih z Boţjo Lučjo, bolj očiščena bo zemlja. 



Ko bo Boţja Luč postala v dušah vernikov močnejša, bodo dela zla izginila, kajti tema 

ne more prenesti Luči. 

Zaradi tega sedaj ponovno izlivam Svetega Duha na ves svet. 

To je drugo izlitje v moči Svetega Duha od 10. maja 2011. 

To drugo izlitje bo pripravilo pot za Moje Veliko Usmiljenje in bo zagotovilo, da 

bo Boţja Luč ustvarila novo razumevanje v dušah vernikov. 

Sveti Duh se bo spustil na ves svet to nedeljo, 6. maja 2012. 

Mnogi bodo začutili mir in ljubezen. Rotim vas, da molite, da bi ta dar prepojil vaše 

vaše duše, tako da boste občutili Boţjo Ljubezen in se odzvali Njegovemu klicu. 

Kriţarska Molitev (51): Za Dar Svetega Duha 

O pridi Sveti Duh, izlij Svoje Darove Ljubezni, Modrosti in Vednosti na mojo 

poniţno dušo. Napolni me z Lučjo Resnice, da bi lahko razločil Boţjo Resnico od 

laţi, ki jih širi Satan in njegovi angeli. Pomagaj mi, da vzamem baklo in 

razširjam plamen razumevanja med vsemi, katere srečujem, po Kristusu, našem 

Gospodu. Amen. 

Pojdite v Ljubezni, Luči in Miru. 

Počivajte in dovolite Mojemu Svetemu Duhu, da se spusti na vas. 

Ljubim vas. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

BOG OČE: SPREJMITE MOJEGA SVETEGA DUHA S ČUDENJEM IN 

HVALEŢNOSTJO 

Sobota, 5. maj 2012 ob 12.00 

Moja hčerka, kako velik je dan, ko se bo Sveti Duh, Luč Moje Ljubezni, izlil na svet. 

To je zelo poseben dar, ki bo mnogim dušam odprl srca in jih pripravil na 

Opozorilo. 

Moja Ljubezen nima meja. 

Niti enega moškega, ţenske ali otroka ni, ki bi ga izključil iz Svojega hrepenenja, da 

ga stisnem v Svoj Objem. Niti enega grešnika ne izključujem. 



Moji Darovi, ki jih dajem človeštvu so velikodušni. Jaz bom še naprej izlival Svoje 

Darove in tako odgovarjal tistim, ki molijo Kriţarske Molitve, ki so bile dane tebi, 

Moja hčerka. 

Kriţarske Molitve so iz Nebes in niso prišle izpod peresa človeka. 

Namenjene so za te čase in so močno oroţje proti preganjanju. 

Te molitve so uslišane vsakokrat, ko pridejo z vaših ustnic, Moji otroci. 

Prinesle vam bodo velike nagrade. 

Sprejmite Mojega Svetega Duha s čudenjem in hvaleţnostjo. 

Moj Sveti Duh je čudeţ, ki Ga pošiljam vsakemu izmed vas, iz ljubezni do vseh. 

Pojdite sedaj v miru in ljubezni. 

Vaš Oče 

Bog Najvišji 

 

MOJIM DANAŠNJIM UČENCEM JE ZAUPANO OGROMNO POSLANSTVO 

Nedelja, 6. maj 2012 ob 10.00 

Moja predraga hčerka, mnogi Boţji otroci verjamejo, da so tisti, ki ţivijo sveto 

ţivljenje pri Mojem Očetu bolj priljubljeni. 

Resnica je ta, da morajo te duše, ki so svete in poboţne, delati za odrešenje 

drugih duš. 

Druge duše so običajni moški, ţenske in otroci, ki so zaposleni v svojem ţivljenju in le 

malo časa namenijo molitvi. 

Mnogi ne molijo ali se pogovarjajo z Menoj. Nekateri ne verjamejo v Boga. Številne 

te duše ţivijo dobro ţivljenje. 

Z drugimi ljudmi ravnajo ljubeče in s srčno prijaznostjo. Potrebe drugih postavljajo 

pred svoje lastne. Darujejo v dobrodelne namene. Ljubijo drug drugega. Vendar pa ne 

hodijo v Cerkev, ne prejemajo Zakramentov in ne sprejemajo, da Jaz, Jezus Kristus, 

obstajam. 

Zaradi tega ste morda prepričani, da so to izgubljene duše. Toda resnici niso. 

Oni so Boţji otroci in Njegova Luč sije skozi njih. Oni niso obsojeni na Pekel. 

Ljubljeni so. 

Sčasoma, ko jim bo pokazan dokaz Mojega obstoja Me bodo takoj sprejeli. 



Izgubljene so samo tiste duše, ki se zavedajo svojih ţalitev, ki jih povzročajo Mojemu 

Očetu in ki uţivajo v uţitkih pokvarjenih in zlobnih grehov. 

Tisti, ki ne morejo ţiveti, ne da bi izvršili smrtnega greha, in katerih duše so tako zelo 

počrnele, ker jih je obsedel Satan, so tisti, ki bi morali pobegniti iz te strašne teme, 

toda ne bodo dovolj močni, da bi to storili. 

Te duše ne bodo imele dovolj moči, da bi prosile za Mojo pomoč. Rešene bodo 

lahko samo po molitvah Mojih svetih in predanih vernikov. 

Mojim današnjim učencem je zaupano ogromno poslanstvo, enako tistemu 

poslanstvu, toda še bolj nujno, ki je bilo zaupano Mojim apostolom, ko sem šel v 

Nebesa. 

Moji verni, vaša naloga je, da po vaših molitvah pripravite te duše na Moj Novi 

Raj. Molitve jih lahko spreobrnejo. 

Moje Usmiljenje je tako veliko, da bom Jaz odpustil tem grešnikom zaradi 

velikodušnosti, trpljenja in molitev Mojih zvestih sluţabnikov. 

Nikoli ne pozabite na moč vaših molitev. Ta moč je dar, ki vam je bil dan, zato da 

lahko rešite duše svojih bratov in sester. 

Vedite, da Moj Večni Oče ljubi vse grešnike. Veliko je veselje in solze sreče tečejo za 

vsakega počrnelega in izgubljenega grešnika, ki je rešen pred Peklenskim ognjem. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

BOLEČINE IN PREGANJANJE, KI MI JIH ZADAJAJO SEKTE, KI 

DELUJEJO NA SKRIVNEM, DA BI STRMOGLAVILE SVETI SEDEŢ, SO 

HUDE 

Nedelja, 6. maj 2012 ob 19.30 

Moja draga ljubljena hčerka, prihajam, da prosim Svoje verne, naj olajšajo Moje 

trpljenje. 

Bolečine in preganjanje, ki Mi jih zadajajo sekte, ki delujejo na skrivnem, da bi 

strmoglavile Sveti Sedeţ, so hude. 

Kako velike bolečine Mi povzročajo! 

Prevaro in krutost njihove zarote proti Meni je teţko prenašati. 

Jaz vzdrhtim, ko gledam popolno sovraštvo, ki ga gojijo v svojem srcu do Mene. 



Satan je ukradel njihove duše, njihov um, njihovega duha in njihova telesa. On so še 

vedno Boţji otroci, vendar pa nočejo imeti nič z Mojim Očetom. 

Njihovi načrti se sedaj odvijajo pred vašimi očmi, in pred očmi Mojih posvečenih 

sluţabnikov, vendar pa oni tega ne morejo videti. 

Moje Srce se lomi na dvoje, ker se na vse zlobne načine skrivajo in obenem 

uspevajo nadzirati Mojo Cerkev. 

Jaz bom storil vse, da bi jih zaustavil, vendar so njihove duše tako zelo črne. 

Tvoje trpljenje, Moja hčerka, bo uporabljeno za rešitev duš tistih, ki imajo morda še 

iskrico ljubezni v sebi in ki se bodo odzvali na Moj Klic. 

Rotim te, da molite za te duše, za to predano vojsko, ki imajo v svojih srcih še malo 

ljubezni do Boga. 

Še vedno je Luč, Boţanska Luč Mojega Očeta, navzoča v njihovih dušah. Samo 

molitev in trpljenje jim lahko pomagata. 

Oni ne bodo in ne morejo premagati Moje Cerkve, kajti Jaz sem Cerkev. 

Vi, Moji verni ste Cerkev. Oni se ne morejo boriti proti tistim, ki so v Luči, kajti 

to bi jih oslepilo. 

Sčasoma bodo spoznali, da imajo le še nekaj sekund, da se dokončno odločijo. 

Molite, da bodo sprejeli Roko Mojega Usmiljenja, in da ne bodo potegnjeni v ognjeno 

jezero za vso večnost. 

Zaradi teh duš, ki oskrunjajo Mojo Cerkev Jaz ponovno doţivljam bičanje ob Stebru 

vsako sekundo dneva. 

Ne bom počival dokler jih ne rešim. 

Pomagajte Mi.  

Moji verni, rotim vas, molite za te grešnike. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

 

 

 



MNOGI PAPEŢI SO BILI NA SVETEM SEDEŢU UJETNIKI, OBKROŢENI S 

PROSTOZIDARSKIMI SKUPINAMI 

Ponedeljek, 7. maj 2012 ob 18.19 

Moja draga ljubljena hčerka, Mojim cerkvam po vsem svetu porečem sledeče: 

Vedite, da vam bom Jaz vedno stal ob strani, vse dokler boste razglašali Mojo 

Najsvetejšo Besedo. 

Moji Katoliški Cerkvi pravim, čeprav ste povzročali muke, kot posledica hudih 

grehov, vedite, da vas Jaz ne bom nikoli zapustil, ne glede na vaše grehe. Toda 

vedite tole. 

Vaša vera v Mene ni tako močna, kot bi morala biti. Ne ljubite Me tako, kot ste 

Me nekoč. 

Vse bogastvo, ki ste ga nakopičili, je ustvarilo razdaljo med Menoj, vašim Kristusom 

in Odrešenikom ter navadnimi Boţjimi otroki. 

Povzpeli ste se na tako imenitne višine, da vas Jaz nisem mogel doseči in vam 

ponuditi Svoje roke, da bi vas obvaroval pred gnilobo vaše notranjosti. 

Moj Peter na čigar skali ste bili zgrajeni, vas je naučil resnico. In kaj ste storili 

vi? 

Okrog sebe ste zgradili debel kamnit zid. 

To je bil vzrok za pomanjkanje komunikacije s tistimi, ki bi jim morali dajati Moje 

Telo in Kri v jed, zato da bi bile njihove duše nahranjene. 

Izgubili ste spoštovanje, ki bi ga morali izkazovati ob podeljevanju Moje 

Najsvetejše Evharistije, ker ste zmanjšali pomembnost Moje Navzočnosti. 

Ko je 2. vatikanski koncil razglasil nova pravila, so ta pravila vpeljale zlobne 

Prostozidarske sile znotraj vaših hodnikov. 

Pretkano so uvedli nove načine podeljevanja Moje Svete Evharistije, ki Me ţalijo. 

Vaši tako imenovani tolerantni nauki vsebujejo vrsto laţi in ne priznavajo moči 

Sv. Nadangela Mihaela. 

On varuje Cerkev pred Satanom. Vi to veste. Zato ste po Sveti Maši prenehali 

moliti vse molitve, ki se nanašajo na njegovo pomoč. 

Potem ste razširili največjo neresnico, da se Pekla ni treba bati. Da je Pekel samo 

simbol. Zaradi te laţi, ki so jo mnogi Boţji otroci sprejeli kot resnico, je bilo 

izgubljenih na milijarde duš. 



Kako zelo Me ţalite!  

Moji poniţni in posvečeni sluţabniki, prosim vas, vrnite se nazaj  k Mojim Naukom. 

Ne dovolite, da bi se med vami kopičilo bogastvo. Ne mislite, da je bogastvo v Mojih 

Očeh sprejemljivo. 

Bogastvo, zlato in moč, nakopičeno v Mojem Imenu, bo vaš propad. Ne morete 

kovati dobička iz Mojih Svetih Besed. 

Trpeli ste zaradi načina, na katerega ste Me ţalili. 

Ne mislite, da Jaz krivim mnoge Svete Papeţe, ki so sedeli na Petrovem sedeţu. 

Njihovo poslanstvo je bilo vedno zaščiteno. 

Mnogi Papeţi so bili v Svetem Sedeţu ujetniki, obkroţeni s Prostozidarskimi 

skupinami, ki ne predstavljajo Boga. 

Oni sovraţijo Boga in so petdeset let širili neresnice glede Boţjega Usmiljenja. 

Njihova dela so pripeljala do padca Katoliške Cerkve. 

To ni bila nesreča. To je bilo namerno in pretkano načrtovano, da bi uničili vero 

Cerkve, vero običajnih Katoličanov, ki častijo edinega pravega Boga. 

Zaradi tega boste sedaj vrţeni v divjino. Po Papeţu Benediktu XVI. vas bom vodil 

Jaz iz Nebes. 

Oh, kako zelo se jočem zaradi vas! 

Sedaj kličem vse Svoje posvečene sluţabnike, ki poznate resnico, da vstanete in 

sledite Meni, vašemu Jezusu in širite resnico Mojih Naukov v poniţnem sluţenju. 

Zbrati morate pogum in moč, da se dvignete iz pepela. 

Predvsem zavrnite laţi, ki vam jih bo v kratkem predloţil Laţni Prerok. 

On bo zdruţil Katoliško Cerkev z drugimi cerkvami, vključno s poganskimi, da 

bi postale ena sama gnusoba, ena svetovna cerkev brez duše. 

Vaš Jezus 

 

DEVICA MARIJA: BOG NAJVIŠJI LAHKO SPREMENI USODO SVETA 

Torek, 8. maj 2012 ob 12.30 

Otrok moj, to Poslanstvo spreobrača na milijone duš, ki bi sicer bile izgubljene. 



Nikoli se smeš misliti, da ovire, ki so poloţene pred tebe lahko ustavijo širjenje 

Svetega Duha. 

Moj Sin je zelo zadovoljen s tistimi, ki sledijo Njegovi Besedi, ki jo sedaj daje svetu. 

Vaše predane molitve, otroci, rešujejo tako zelo veliko izgubljenih duš! Nikoli ne 

pozabite na moč molitve. Zaradi vaših molitev je bilo odvrnjenega toliko zla! 

Delo in načrti ene svetovne skupine se sedaj preprečujejo. 

Boţje Usmiljenje je tako veliko, da lahko molitev ublaţi vsakršno zlo v svetu. 

Luč Svetega Duha sedaj narašča v svoji moči, zaradi tega pa čedalje več duš vidi 

Gospodovo resnico, ki se povsod širi. 

Otroci, še naprej morate moliti k mojemu Očetu in povečati poboţnost do Njega. 

Če boste molili k Očetu, Bogu Najvišjemu, v Imenu Njegovega ljubljenega Sina, bo 

On slišal vaše molitve in se vam odzval. 

Več morate moliti k Očetu, kajti On, Bog Najvišji, je Tisti, ki lahko spremeni usodo 

sveta. 

Samo po Mojem Sinu, Jezusu Kristusu, lahko pridete do Očeta. Zaradi tega morate 

zmoliti tole molitev:  

Kriţarska Molitev (52) Molitev k Očetu 

Moj predragi Oče, v Imenu Tvojega preljubega Sina in v spomin na Njegovo 

Trpljenje na Kriţu, kličem k Tebi. Ti, Bog Najvišji, Stvarnik sveta in vsega kar 

obstaja, drţi naše Odrešenje v Svojih Svetih Rokah. Objemi vse Svoje otroke, 

tudi tiste, ki Te ne poznajo in tiste, ki Te, a se ozirajo drugam. Odpusti nam naše 

grehe. Reši nas pred preganjanjem Satana in njegove vojske. Vzemi nas v Svoje 

Naročje in nas napolni z upanjem, ki ga potrebujemo, da bi spoznali pot Resnice. 

Amen. 

 

Pojdite v miru.  

Vaša ljubljena Mati

Mati Odrešenja 

 

 

 



OSTANEK MOJE CERKVE, KI GA BO NAVDIHNIL PREROK ENOH, BO 

POVZROČIL SOVRAŠTVO POVSOD KJER SE BO RAZGLAŠALA MOJA 

SVETA BESEDA 

Torek, 8.maj 2012 ob 19.00 

Moja draga ljubljena hčerka, nocoj prihajam, da ti povem, da se bo sedaj v srcih 

vernikov povsod po svetu manifestiralo veliko znamenje Moje Ljubezni in Usmiljenja. 

Verniki bodo začutili Mojo Navzočnost v svojih srcih na način, ki ga ne bodo mogli 

razloţiti in svoja srca bodo zdruţili z Mojim Srcem. 

Ta dar bo močno utrdil njihovo vero Vame in vsak dan bodo hrepeneli po Moji 

Navzočnosti. 

Vse Boţje otroke, ki bodo začutili plamene Moje Ljubezni v svojih dušah, pozivam, 

naj čim bolj pogosto prejemajo Moje Telo in Mojo Kri v Sveti Evharistij. 

Vi, Moji ljubljeni učenci boste potrebovali Dar Mojega Telesa preko Svete Evharistije, 

da vam da moč. 

Potrebovali boste vsak delček moči, ko boste priča razpadu Moje Svete Katoliške 

in Apostolske Cerkve. 

Moja Sveta Evharistija bo oskrunjena, kot sem napovedal ţe nekaj časa nazaj. 

Izgovori bodo dani z namenom, da ta Najsvetejši Dar označijo samo kot spomin na 

Moje Kriţanje. 

Zelo kmalu bo Moja Resnična Navzočnost zanikana kot del nove moderne 

Katoliške Cerkve, ki bo vključevala cerkve iz drugih religij. 

Ko se bo to zgodilo, bo ljubezen in vera v Sveto Trojico izpuhtela in izginila. 

Namesto tega bodo laţni bogovi zavzelo Njeno mesto. Čeprav bo to teţko, si morate 

zapomniti, da Jaz nikoli ne bom zapustil Svoje Cerkve na zemlji. 

Moja zvestoba pripada Moji Cerkvi, ki sem jo Jaz ustanovil preden sem šel v Nebesa. 

Cerkev, ki sem jo Jaz zgradil na Skali, Mojemu ljubljenemu Petru, ne more biti 

in tudi nikoli ne bo premagana. 

Kajti sedaj, v teh poslednjih časih bom Jaz vodil Svojo Cerkev in uresničil prerokbe, 

ki so bile dane dolgo časa nazaj. 

Ostanek Moje Cerkve bo oznanjal Evangelij v vsakem kotičku zemlje. 

Prerok Enoh bo navdihoval Ostanek Moje Cerkve, to pa bo povzročilo sovraštvo 

povsod, kjer se bo razglašala Moja Sveta Beseda. 

Sveti Duh bo vnemal vero Ostanka Moje Cerkve, ki nikoli ne bo prenehala 

oznanjevati resnico Evangelija, vse do njenega zadnjega izdihljaja. 



Ostanek Moje Cerkve, pojdite sedaj in se pripravite tako, da sledite Mojim 

Navodilom. 

Vselej zaupajte Vame.  

Vse bo še dobro. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

DELA PROSTOZIDARSKIH SKUPIN V SVETU ŢE SLABIJO 

Sreda, 9.maj 2012 ob 21.00 

Moja draga ljubljena hčerka, čedalje več tistih, ki poznajo Moje Nauke je začelo 

sprejemati, da Jaz sedaj govorim svetu preko teh Sporočil, ki ti jih dajem. 

Moč Svetega Duha bo prebudila tiste, ki nimajo ljubezni do Mojega Očeta, da bodo 

uţivali Besedo Njegovega ljubljenega Sina. 

Jaz, Jezus Kristus, vas ţelim opogumiti v trpljenju in preizkušnjah, ki jih morda 

prestajate. 

To trpljenje ne bo trajalo dolgo. 

Moja Ljubezen do vas je tako zelo močna in Moje Usmiljenje tako zelo veliko, da 

ne bom dovolil, da prestajate muke, ki vam jih povzročajo tisti, ki ţelijo imeti 

nadzor nad vašimi narodi. 

Dela prostozidarskih skupin v svetu ţe slabijo. 

Vaše molitve so omilile njihova zlobna dejanja in jih onemogočila. 

Poskušali bodo uničiti vašo vero, toda vi, Ostanek Moje Cerkve, boste ohranili plamen 

resnice pri ţivljenju. 

Ne smete se bati, če zaupate Vame. 

Samo če boste zaupali Vame, vašega Jezusa, boste mirni. 

Prosim, ostanite blizu Mojemu Presvetemu Srcu in ne dovolite, da strah uniči vaše 

ţivljenje. 

Če me ljubite in ţivite svoje ţivljenje kot od vas pričakujem potem morate ţiveti svoje 

ţivljenje v ljubezni, molitvi in veselju. 

Kadar trpite, Mi darujte to trpljenje in nadaljujte s svojim ţivljenjem. 

Ne dovolite, da bi karkoli obrnilo vaša srca proč od Mene. 

Ostanite v Moji bliţini. Zaščitil vas bom in vas vodil na varno. 

Vaš ljubljeni Jezus 

Odrešenik človeštva 



 

DEVICA MARIJA: JAZ TOČIM SOLZE ŢALOSTI ZA DUHOVNIKE 

ZNOTRAJ KATOLIŠKE CERKVE, KI STRAŠNO TRPIJO V TEH ČASIH 

 

Četrtek, 10. maj 2012 ob 15.45 

Moj otrok, moj Sin, Jezus Kristus se sedaj pripravlja, da reši kolikor je mogoče čim 

več Boţjih otrok pred Opozorilom. Kajti, po Opozorilu ne bo ostalo več veliko časa 

preden nastopi slavni povratek mojega Sina. 

Jaz točim solze ţalosti za duhovnike znotraj Katoliške Cerkve, ki strašno trpijo v 

teh časih. 

Ti čisti, izgubljeni in tavajoči sluţabniki so ujeti sredi nemira iz katerega se ne morejo 

rešiti. 

Ti sluţabniki prestajajo muke zaradi grehov drugih, medtem ko gledajo kako je 

zvestoba do mojega ljubljenega Sina potisnjena na stran. 

Te zlobne delitve namerno povzročajo prostozidarske skupine. 

Grehi tistih, ki so krivi za zlorabe povzročane nedolţnim dušam, se uporabljajo, kot 

izgovor, da bi spremenili zakone, ki urejajo Cerkev. 

Številni so zavedeni zaradi laţnega občutka zvestobe do Boţjih otrok. 

Kako zelo trpim, ko gledam kako se zidovi Katoliške Cerkve rušijo, opeka za opeko, 

da bi naredili pot za novo Cerkev! 

Nova Cerkev, ki se bo kmalu pojavila, ne bo sprejemljiva za mojega Sina. 

Namesto tega bo odpravila Navzočnost Svete Evharistije in moj Sin bo ponovno 

prestajal bolečine Njegovega Kriţanja. 

Ţrtev, ki jo je storil, da bi svetu izročil ta Dar, bo kmalu prezrta in zavrnjena. 

Namesto tega tisti znotraj nove Cerkve ne bodo povedali Boţjim otrokom, da je 

Evharistija resnična Navzočnost mojega Sina Jezusa. 

Ustvarili bodo novo interpretacijo Svete Evharistije in ne bodo mogli priklicati 

na oltar Navzočnost mojega Sina. Hrana ţivljenja bo umrla. 

Boţji otroci ne bodo hranjeni z resničnim Telesom in Krvjo mojega Sina. 

Njihove duše bodo postale prazne, brez Navzočnosti mojega Sina in brez milosti, ki 

jih On podarja tistim, ki Ga prejemajo. 

Duhovniki imajo dolţnost, da branijo Sveto Evharistijo. Biti morajo močni in 

nikoli ne spreminjati tega dragocenega, Svetega Daru. 



Moj Sin ljubi Katoliško Cerkev in ve kako zelo trpi v teh časih. On čuti njeno 

bolečino. 

Moje Brezmadeţno Srce je strto, v bolečini, ko vidim kako se ta Sveti Tempelj 

namerno uničuje. 

Molite, molite, molite k Očetu v Imenu Njegovega ljubljenega Sina, da izkaţe 

usmiljenje tistim znotraj Svetega Sedeţa, ki ţelijo razdeliti Cerkev in razkropiti Boţje 

otroke v brezno puščave. 

Prosim, zmolite to Kriţarsko Molitev (53) za Katoliško Cerkev. 

 

O Bog Oče, v Imenu Tvojega ljubljenega Sina Te rotim, podeli duhovnikom 

potrebno moč in milost, da bi vzdrţali preganjanje, ki ga zdaj prestajajo. 

Pomagaj jim, da bodo upoštevali Resnico Naukov Tvojega Sina, Jezusa Kristusa 

in da ne bodo podlegli neresnicam glede obstoja Svete Evharistije. Amen. 

 

Vaša ljubeča Mati, Kraljica zemlje 

Mati Odrešenja 

 

V TEKU SO PRIPRAVE NA MOJ DRUGI PRIHOD 

Petek, 11. maj 2012 ob 20.38 

Moja draga ljubljena hčerka, v teku so priprave na Moj Drugi Prihod. 

Veliko ljudi v svetu bo lahko in tudi bo rešenih po molitvah Mojih ljubljenih vernih in 

izbranih duš. 

Toliko ljudi bi bilo pogubljenih, če Mi ne bi darovali ţrtev tisti, ki so Mi blizu! 

Hrepenim po tem, da bi vas vse privedel v Novo Dobo Miru, v Novi Raj na Zemlji. 

Če bi Mi le prisluhnile vse trmaste duše, ki zavračajo Moj Klic Usmiljenja in ki se 

morajo odkupiti v Mojih Očeh! 

Številni verniki so mlačni in niso primerni za vstop v Moje Novo Kraljestvo. Njihova 

zaprta in otrdela srca Me sedaj zavračajo preko teh Sporočil. 

V Cerkvah po svetu Me častijo z ustnicami, pa vendar trdijo, da so Moji verni. 

Sedaj ko iztegujem Svojo Roko Usmiljenja, da bi jih prijel za roko, Me odrivajo proč 

od sebe. 

Tako zelo sumijo in nimajo pravega spoznanja glede tega na kakšen način Jaz govorim 

svetu iz Nebes, pa vendar trdijo, da verujejo v Moje Boţanstvo. 

Oni ne sprejemajo, da Jaz lahko govorim svetu preko Boţjih Razodetij. 



Zapravljajo priloţnost, da bi si pridobili dodatne milosti, ki jim jih ţelim podariti z 

namenom, da bi jih privedel k Mojemu Presvetemu Srcu. 

To bi lahko primerjali z ljudmi v vasi, ki trpijo lakoto in nimajo ničesar za jesti, 

obenem pa počasi stradajo. 

Kljub temu pa Jaz stojim poleg njih in jim lahko ponudim  hrano, ki bi jim 

prinesla Večno Ţivljenje. Toda oni Me ne morejo videti. 

Mnogi Me ne ţelijo videti, kajti dvomijo, da bi lahko Jaz sedaj govoril z njimi. 

Vi, Moji verni, Mi morate pomagati, da rešim tiste v svetu, ki ne verjamejo v 

prihodnje ţivljenje. 

Kmalu bodo spoznali, da imajo dušo. Prosim vas, da razglašate Mojo Besedo, tako da 

bo lahko vse človeštvo ţivelo v Mojem Novem Raju. 

Prosim, posredujte Mojo Besedo, Moje Molitve, Moja Sporočila in Moja Svarila vsem 

dušam, zlasti tistim, ki ne poznajo Mojo obljubo ponovnega prihoda, ko bom sodil 

ţive in mrtve. 

Nimajo več veliko časa, zato vas pozivam, da molite za njihove duše. 

Vaš Jezus 

 

DEVICA MARIJA: POJDITE IN ODPRITE SVOJE OČI, OTROCI, IN 

PRISLUHNITE, PREIZKUŠAJTE IN PREMIŠLJUJTE O VSEM KAR VAM 

JE PREDLOŢENO V BOŢJEM IMENU  

Sobota, 12. maj 2012 ob 10.00 

Moj otrok, vse Boţje otroke moram opozoriti naj odprejo svoje oči, medtem ko 

rjovenje Satana in njegovih demonov postaja glasnejše in ko se ton njihovih krikov 

sliši v Nebesih. 

Ozrite se okoli sebe. Kaj vidite? 

Nemiri, prepiri, obupovanje in bojevanje. Vse to povzročajo hudobni duhovi, ki 

obkroţajo človeštvo. 

Izpuščeni iz Pekla, njihovo število je veliko. Niti za en trenutek ne bodo prenehali 

mučiti človeštvo – to se dogaja zaradi sovraštva, ki ga imajo do vseh Boţjih otrok. 

Ti padli angeli so bili ljubosumni, ko je Moj Oče, Bog Najvišji, ustvaril človeštvo 

in vesolje. 

Njihov napuh in gnus nad tem jih je privedel do njihovega padca in bili so vrţeni v 

Pekel. 



Pod vodstvom Satana se je njihovo sovraštvo pokazalo, ko sem na ta svet rodila Sina 

človekovega, Odrešenika človeštva. Njihovo sovraštvo do mene presega vse kar je 

znano človeštvu. 

Jaz sem Kraljica vseh angelov, to pa jih je pahnilo v nemir. Vedeli so, da se ne bodo 

več mogli vrniti v Boţje Kraljestvo. 

Da bi prizadeli Boga, mojega ljubljenega Očeta, ţelijo oni uničiti to kar je 

najbliţje Njegovemu Srcu – Njegove dragocene in ljubljene otroke. 

S tem ko preko skušnjave greha zavajajo Njegove otroke, kradejo duše. 

Moj Oče ne bo toleriral to hudobijo. Pribliţuje se čas in je ţe blizu, ko bodo ti padli 

angeli končno vrţeni v peklenski ogenj. Oni se tega zavedajo. 

Pod vodstvom Satana sedaj hitijo s svojimi načrti. Vsako sekundo dneva 

povzročajo razdejanje v svetu. 

Boţji otroci morajo vedeti, da je njihov načrt ukrasti vse kar je dragoceno Bogu, 

Vsemogočnemu Očetu. 

Zaradi tega najprej napadajo Njegove Svete Cerkve na zemlji. 

Ko jim uspe infiltrirati Boţje Cerkve, jim uspe infiltrirati Boţje otroke. 

Zbudite se otroci za to kar se dogaja pred vašimi očmi! V vsakem trenutku morate biti 

na preţi! 

Molite, molite, molite, da bi bili blagoslovljeni z milostmi, da boste lahko prepoznali 

zlo, ki se predstavlja kot del Boţjih načrtov, a to v resnici ni. 

Potrebna bo močna vera in sprejetje Resnice, vsebovane v teh Sporočilih iz Nebes, da 

boste lahko ostali na pravi poti, ki vodi v Večno Ţivljenje. 

Otroci, Večno Ţivljenje morate sprejeti in ga ne zavrniti v prid laţnim obljubam. 

Te laţne obljube so predloţene svetu v teh časih s strani voditeljev vaših narodov, 

na katere vpliva kralj laţi. 

Pojdite, odprite svoje oči, otroci, ter prisluhnite, preizkušajte in premišljujte o vsemu 

kar vam je predloţeno v Boţjem Imenu. 

Vaša ljubljena Kraljica Miru 

Mati Odrešenja 

 

 

 

 



MOJE NOVO KRALJESTVO: ŢIVELI BOSTE V VELIKEM IZOBILJU IN 

NIČESAR VEČ SI NE BOSTE ŢELELI 

Nedelja, 13. maj 2012 ob 16.00 

Moja draga ljubljena hčerka, čas je, da spoznaš, da Moja Sporočila niso namenjena 

temu, da bi prinesla strah, ampak da bi prinesla ljubezen. 

Namenjena so tudi temu, da povedo tistim, ki izvršujejo grehe, da se morajo odkupiti v 

Mojih Očeh, ali pa bodo pogubljeni. 

Kako ne bi mogel povedati ljudem Resnice? 

Zavedam se, da ti, Moja hčerka, kot prejemnica teh Boţanskih Sporočil, čutiš teţo od 

časa do časa. Nikoli ne smeš dovoliti, da strah vstopi v tvoje srce, kajti le-ta ne prihaja 

od Mene. 

Ali ti nisem povedal, da je pripravljena čudovita Nova Doba Miru za vse tiste, ki 

Me ljubijo? 

Česa bi se mogli bati? 

Ali se bojite zato, ker vas skrbi za vašo prihodnost, vašo druţino in zato ker ne veste 

kaj vaš čaka? Če je temu tako, potem vedite sledeče: 

Vse vas ljubim. Ţelim, da bi se vsi Boţji otroci zdruţili skupaj v ljubezni kot ena 

Sveta Druţina. 

Zaradi tega sedaj govorim z vami, ko je na voljo še dovolj časa, da vas vse 

pritegnem bliţje k Meni. 

Jaz moram opozoriti človeštvo na nevarnosti s katerimi se sooča, da zagotovim, da se 

boste vsi spreobrnili in odprli svoja srca za ljubezen, ki jo imam do prav vsake duše na 

tej zemlji. 

Če bi vas ne ljubil tako kot vas ljubim, vas ne bi opozarjal. 

Moja Ljubezen je tako velika, da je ne pozna nobeno človeško bitje, kajti niti eden 

izmed vas ni sposoben nositi ljubezni, ki jo imam do vas. 

Zaradi Moje Ljubezni ne ţelim, da bi Boţji otroci trpeli. 

Tistim, ki boste videli Resnico po Opozorilu bom pokazal Ljubezen, ki jo imam 

do vas. 

Vam in vsem tistim, ki pripadajo Meni v mislih, telesu in duši, bo dan najlepši dar, ki 

presega vaše razumevanje. 

Za vas je pripravljen Novi Raj. Zemlja po kateri mislite, da boste hrepenili ne bo 

pomenila nič, ko boste videli Kraljestvo, ki je pripravljeno za vas.  



Moji otroci, veliko razlogov imate, da se veselite prihodnosti. Strah je nepotreben. 

Namesto tega sprejmite, da vam bo dano Večno Ţivljenje. 

Ţiveli boste v velikem izobilju in ničesar več si ne boste ţeleli. 

Barve, vonjave in ljubezen, ki jo boste čutili do vseh tistih, ki vas bodo obkroţali, 

mir znotraj vaših druţin, odsotnost strahu, vaše duše polne Boţje Ljubezni in 

vaša popolna telesa – kako si le ne bi ţeleli Mojega Kraljestva? 

Moje Kraljestvo bo postalo vaš novi dom, ko se bosta Nebesa in Zemlja zdruţili v eno. 

Mrtvi, ki so me sprejeli za Svojega Odrešenika, bodo vstali in se pridruţili njihovim 

druţinam, svojim bratom in sestram v ljubezni in veselju. 

Olajšanje, ki ga boste občutili, ko bo svet greha, v katerem ţivite sedaj izginil, 

vam bo prineslo radost, spokojnost in zadovoljstvo. 

Nič več skrbi, strahov, nemirov in greha. 

Še vedno boste imeli svobodno voljo, toda na drugačen način. Ţiveli boste v popolni 

zdruţitvi z Menoj, v skladu s Sveto Voljo Mojega Očeta. On je potrpeţljivo čakal na 

ta trenutek. 

Jaz potrpeţljivo pripravljam vse Boţje otroke, zato da se ne bi pogubila niti ena duša. 

Zatorej, Moja predraga hčerka, ne boj se! 

Trpljenje ne bo trajalo dolgo. Namesto trpljenja bo nastal dom do katerega je 

upravičen vsak Boţji otrok. 

To je Moja obljuba vam vsem. Ne bodite ţalostni, prestrašeni in zaskrbljeni, kajti to je 

popolnoma odveč. 

Preprosto se naučite, da Me boste še bolj ljubili. Bolj kot Me boste ljubili, bolj Mi 

boste zaupali. 

Samo takrat vas bo strah zapustil. 

Samo takrat boste postali resnično svobodni. 

Ljubim vas vse. Nikoli ne pozabite tega, še posebno če ste zaskrbljeni glede 

prihodnosti. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

 

 



MOLITVENA PROŠNJA: POJDI SEDAJ IN POIMENUJ TO PROŠNJO: 

»MOJ KLIC JEZUSU« 

Ponedeljek, 14. maj 2012 ob 18.00 

Moja predraga ljubljena hčerka, tvoj dar Meni sem sprejel, zaradi tega daru pa bom 

rešil še 5 milijonov duš.* 

Moja srčna ţelja je, da prinesem konec tvojemu trpljenju, toda zaradi tega 

dragocenega daru, ki Mi ga prinašaš, bom lahko rešil še več Boţjih otrok. 

Nikoli ne pozabi, da je to Poslanstvo namenjeno rešitvi človeštva pred Peklom. Jaz 

potrebujem tvojo pomoč in pomoč drugih, da to storim. 

Nikoli se ne počuti osamljeno, kajti Jaz te ljubim in sem s teboj v vsakem trenutku. 

Končno je Mojemu Glasu prisluhnilo še več Boţjih otrok. 

Delo Svetega Duha bo obrodilo sadove in zelo kmalu bodo Boţjo Ljubezen čutili v 

svojih srcih celo najbolj nerodovitni grešniki. 

Te izgubljene, prazne in nerodovitne duše bodo začutile plamen Ljubezni in 

hrepenenje po tem, da bi bile del Mojega Novega Kraljestva na zemlji. Številni ne 

bodo razumeli zakaj čutijo tako, toda ne bodo mogli zanikati svojih občutkov topline, 

ljubezni in miru. 

Zelo veliko ljudi bo presenečenih in bo ţelelo govoriti z Menoj. Sedaj morate zdruţiti 

ljudi povsod po svetu in jih spodbuditi naj Me prosijo za Dar Ljubezni. Prositi Me 

morajo za posebne milosti. 

Ti, Moja hčerka, moraš nameniti en dan v tednu za to delo. Vsaka izgubljena duša Me 

mora prositi naj ji pomagam. Če bodo njihove prošnje v skladu z Mojo Sveto Voljo, 

bom uslišal njihove molitve. Tako se bodo še bolj tesneje povezali z Mojim Presvetim 

Srcem in Mojim Velikim Usmiljenjem. 

Pojdi sedaj in poimenuj to prošnjo: »Moj klic Jezusu«. 

Moja hčerka, stori to takoj ko boš lahko, ker ţelim zagotoviti, da bodo te duše, še 

posebno tiste, ki ne sprejemajo, da sedaj govorim, končno spoznale kako blizu sem 

prav vsaki duši. Povej jim, da ljubim vse ljudi in da ne izključujem niti enega samega 

grešnika, ne glede na to kako zelo velik je njegov greh. 

Vse kar prosim je, da pridejo k Meni in Me prosijo naj jim pomagam. 

Vaš Jezus 

*duše navedene v prvi povedi so povezane z osebnim trpljenjem, ki ga je 

darovala Marija Boţjega Usmiljenja in se ne nanašajo na svet kot celoto, kajti na 

milijarde duš se trenutno rešuje preko molitve. 

 



DRUGI PEČAT: TRETJA SVETOVNA VOJNA 

 

Sreda, 16. maj 2012 ob 03.10 

 

Moja preljuba hčerka, obvestiti te moram, da se bo v svetu kmalu zgodila Tretja 

Svetovna Vojna. 

 

Moje Solze tečejo to jutro kot vidiš.* 

 

Drugi Pečat, ki je bil napovedan v Knjigi Razodetja po Janezu Evangelistu je tik pred 

tem, da se odvije. 

 

Začelo se bo v Evropi. 

 

Vzrok bo vaš bančni sistem in Nemčija bo ponovno vpletena v to tragedijo kot je 

ţe bila v zadnjih dveh primerih. 

 

Ko se bo to začelo, bo veliko pozornosti namenjene rešitvi ekonomije.  

Ta katastrofa bo vplivala na Grčijo, s številnimi posledicami v Franciji. 

 

Bliţnji Vzhod bo prav tako vpleten v vojno, z Izraelom in Iranom, Sirija pa bo 

igrala resno vlogo pri padcu Egipta. 

 

Moja hčerka, zbudil sem te, da ti to povem, ne da te prestrašim, temveč da te 

pozovem, da v tem času veliko moliš za Evropo. 

 

Zaradi vojne in in pomanjkanja denarja bo večina pridelka izgubljenega, to pa bo 

vodilo do odprtja Tretjega Pečata, ki je lakota. 

 

Zaradi tega pozivam zdaj vse Boţje otroke, da si poskušate narediti zalogo 

posušene, nepokvarljive hrane, da boste lahko nahranili svoje druţine. 

Pomembno je, da gojite svoje lastne pridelke, če je le mogoče. 

 

Kljub temu pa ne pozabite, da lahko molitev omili večino tega trpljenja. 

 

Posledica te vojne bo, da bo Moja Katoliška Cerkev na zemlji potegnjena v eno 

svetovno cerkev v imenu zedinjenja. 

 

To zedinjenje ali laţni mir se bo zgodilo potem, ko se bo pojavil Antikrist, ki bo 

ustvaril laţni mir in napovedal takoimenovan konec vojne. 

 

Ta mirovni sporazum bo sklenil zahodni svet, dokler se Kitajska in Rusija ne 

bosta vmešali v svetovne zadeve. 

 

Kitajska in Rusija bosta predstavljali groţnjo »Zveri z Desetimi Rogovi«- Evropi, in 

ju premagali ter uvedli komunizem. 



 

»Rdeči Zmaj« - Kitajska ima v svetu ţe zdaj velik vpliv zaradi nadzora nad 

svetovnimi financami. 

 

Rdeči Zmaj in »Medved«, ki je Rusija, ne ljubita Boga. 

 

Obe drţavi vodi Antikrist, ki je iz vzhoda in se skriva za zaprtimi vrati. 

 

Ko se bodo te prerokbe uresničile, bo ves svet verjel tem Sporočilom.  

Potem ne bo več dvomov. 

 

Prosim zmolite to Kriţarsko Molitev, ker bo pomagala omiliti  vpliv teh 

dogodkov. 

 

Kriţarska Molitev (54): Molitev k Očetu za omiljenje Tretje Svetovne Vojne. 

 

O Nebeški Oče, v Imenu Tvojega ljubljenega Sina Jezusa Kristusa, ki je veliko 

pretrpel za grehe človeštva Te prosimo, pomagaj nam v teh teţkih časih, s 

katerimi se soočamo. Pomagaj nam preţiveti preganjanje, ki ga načrtujejo 

pohlepni voditelji in tisti, ki ţelijo uničiti Tvoje Cerkve in Tvoje otroke. Rotimo 

Te, dragi Oče, pomagaj nahraniti naše druţine in rešiti ţivljenja vseh, ki bodo 

prisiljeni v vojno proti svoji volji. Ljubimo Te, dragi Oče. Rotimo Te, da nam 

pomagaš v času stiske. Reši nas iz rok Antikrista. Pomagaj nam preţiveti njegov 

ţig, ţig zveri, tako da ga zavrnemo. Pomagaj tistim, ki Te ljubijo, da ostanejo 

vselej zvesti Tvoji Sveti Besedi, tako da boš lahko na nas razlil Milosti, da bomo 

preţiveli v telesu in duši. Amen. 

 

Moja hčerka, zavedam se, da lahko ta novica pride kot šok, toda vedi, da bo molitev in 

Pečat Ţivega Boga, Kriţarska Molitev (33), zaščitila Moje verne. 

 

Vi, Moji otroci, ki ste Ostanek Moje Cerkve boste preţiveli, čeprav ne bo lahko. 

 

Nadlegovali vas bodo zaradi tega, ker ste Kristjani, vendar Me ne boste nikoli zatajili 

ali zavrnili. 

 

Zaradi tega vam bodo dani Darovi. Moj Dar, Pečat Ţivega Boga, vas bo naredil 

nevidne za vaše sovraţnike. 

 

Molite ga od zdaj naprej vsak dan. Imejte ga zraven sebe v svojih domovih in naj 

ga blagoslovi duhovnik. 

 

Kmalu začnite s svojimi pripravami, ker do padca Evrope ni več daleč. 

 

Vaš Jezus 

 



*Opomba: Ko je Marija zapisovala to Sporočilo, se je solza spustila na sliki Jezusa 

pred njo. 

 

DEVICA MARIJA: MOJIM VIDCEM V SVETU BO NAROČENO NAJ 

MOLIJO Z NAMENOM, DA SE PREPREČI NEVARNOST POVEZANA S 

SVETOVNO VOJNO 

Sreda, 16. maj 2012 ob 9.00 

Moj otrok, prosim, ostani močna pri tem Delu za mojega Sina. 

Pomembno je, da ostanejo mirni vsi tisti, ki verujejo v Resnico Boţje Besede dane 

svetu v teh časih. 

Vaša dolţnost je, da se odzovete navodilom mojega ljubljenega Sina. Molitev in 

zaupanje v Mojega Sina vam bo prineslo odrešenje. 

Dar Pečata Ţivega Boga bo vaša največja zaščita v času vojne in konfliktov. 

Ko boste prisegli zvestobo Bogu Očetu, tako da boste sprejeli ta zastonjski Dar, boste 

ostali na varnem. 

Nikoli ne pozabite na moč molitve in kako lahko molitev omili vpliv teh 

dogodkov. 

Na ţalost se bodo številni dogodki morali uresničiti, kajti bili so napovedani. 

Otroci, sedaj kličem vse tiste, ki častite mene, vašo Blagoslovljeno Mater, da spoznate, 

da je to klic iz Nebes. 

Vsem mojim vidcem v svetu bo naročeno naj molijo z namenom, da se prepreči 

nevarnost povezana s svetovno vojno. 

Vztrajati morate v vašem trpljenju in ga darovati Bogu Očetu kot dar. 

Pomembno je, da v teh časih vsak dan molite Moj Roţni venec, ne glede na to 

kateri Krščanski veroizpovedi pripadate. 

Moliti morate Roţni Venec, ker le-ta prinaša zaščito tistim narodom, ki ga molijo vsak 

dan in v velikem številu. 

Molite, molite, molite za Evropo v teh časih. Pridite k mojemu Sinu in ga prosite za 

moč, pogum in vztrajnost, ki je potrebna, da ohranite vaše zaupanje v Boga. 

Vaša ljubljena Mati 

Kraljica Nebes in Zemlje 

Mati Odrešenja 

 

 



USTANOVITE MOLITVENE SKUPINE POSVEČENE »JEZUS 

ČLOVEŠTVU« 

Sreda, 16. maj 2012 ob 17.38 

Moja draga ljubljena hčerka, vsem tistim, ki verujete Vame moram poudariti, da je 

pomembno, da molite za svoj narod. 

Če ţelite to učinkovito storiti morate ustanoviti molitvene skupine posvečene 

»Jezus človeštvu«. 

V teh molitvenih skupinah molite vse Kriţarske Molitve, ki so vam bile dane. 

Moja hčerka Marija jih bo dala gor na internet v takšnem formatu, da jih boste 

lahko natisnili kjerkoli se nahajate v svetu. 

Prosim, posredujte Mojo Sveto Besedo vsem članom duhovščine. 

Nekateri bodo zavrnili Moja Sporočila. 

Ostali jih bodo sprejeli z ljubeznijo v srcu. 

Kljub temu pa vas bodo v večini primerov zasmehovali in vas zavračali v Mojem 

Svetem Imenu. 

Prav tako boste trpeli kot Moji apostoli in iz vas se bodo posmehovali v nekaterih 

delih Moje Cerkve na zemlji. 

Te verbalne in krute ţalitve bodo intenzivne, zaradi tega pa boste prizadeti. Toda 

povem vam tole. 

Vedite, sovraštvo, ki vam bo izkazano, bo dokazalo, da sem resnično Jaz, vaš Jezus 

Tisti, ki sedaj govorim z vami iz Nebes. 

Vsakokrat ko vas bodo vrgli na tla in boste trpeli, vas bom Jaz vedno znova in 

znova dvignil iz tal. 

Dvignil vas bom in vas naredil še močnejše. 

Zakaj bom to storil? To bom storil zato, da boste postali utrjeni in še močnejši za 

širjenje Moje Svete Besede. 

Kajti samo takrat boste prejeli še večje Darove, ki vam jih bom podaril po Mojem 

Svetem Duhu. 

Torej, vstanite in pripravite vaš narod, zato da bo lahko prejel oklep, ki ga potrebuje, 

da se izogne Ţigu Zveri. 

Nikoli ne pozabite na pomembnost Pečata Ţivega Boga. 



Pečat Ţivega Boga bo vam in vaši druţini nudil zaščito, ne samo v duhu, temveč tudi 

fizično zaščito. 

Blagoslovljeni ste, ker ste prejeli ta Pečat. Vaša dolţnost je, da poskrbite, da bo ta 

Pečat prejelo čim več Boţjih otrok povsod po svetu. 

Ne pozabite, Jaz stojim ob strani vseh Mojih vernih vsako minuto dneva in ko bodo 

opravljali Moje Delo, bodo prejeli posebne Milosti, ki jih bodo naredile pogumne, 

močne in odločne pri reševanju duš vseh moških, ţensk in otrok v svetu. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

 

DEVICA MARIJA: TA PEČAT JE BIL NAPOVEDAN V KNJIGI 

RAZODETJA 

Četrtek 17.maj 2012 ob 8.50 

Moj otrok, Boţji otroci bodo lahko zaščitili svojo vero, ohranili pogum in bodo na 

varnem med katerokoli vojno, če bodo nadaljevali z molitvijo Pečata Ţivega Boga. 

To je eden zadnjih in največjih Pečatov Zaščite poslan iz Nebes izmed vseh molitev 

danih človeštvu. 

Pomagal vam bo, da prestanete kakršno koli preganjanje, še posebno v času nadzora in 

vojne. 

Ta Pečat je bil napovedan v Knjigi Razodetja in ima veliko boţanskih moči, ki so 

povezane z njim. 

Cenite to molitev in jo uporabite, da zaščitite ne samo sebe, ampak tudi vaše druţine. 

Ta opomin je potreben v tem trenutku. 

Pojdite v miru. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

EDINO OSTANEK CERKVE BO OSTAL NEPREMAGAN DO VZPONA 

NOVEGA JERUZALEMA. 

 

Četrtek, 18. maj 2012 ob 10.48 

Moja draga ljubljena hčerka, vedi da se bo Moj Sveti Duh še z večjo intenzivnostjo 

razširil po vsem svetu. 

Plamen Resnice bo prekril ves svet in napolnil duše mnogih, tako da bodo začudeni 

nad Mojim Velikim Usmiljenjem. 



Zgodila se bodo številna spreobrnjenja. Potem se bo Moj Ostanek Vojske dvignil 

in postal močna sila v bitki proti Antikristu. 

Moj Ostanek Krščanskih Cerkva bo razširil Sveti Evangelij v vsak kotiček zemlje. 

Ogenj bo padel na tiste, ki bodo poskušali škodovati Mojemu Ostanku Cerkve. Kajti le 

redki bodo lahko prenesli Resnico Moje Svete Besede, ko jim bo pokazana. 

Moj Ostanek Vojske bo zrastel na več kot 20 milijonov. 

Med vami bodo vstali voditelji. V nekaterih delih sveta boste svojo vero morali 

prakticirati na skrivnem. 

Vodili boste Kriţarski pohod Mojih Naukov. Moje Kriţarske Molitve bodo vaše 

oroţje, s katerim boste premagali sovraţnika. 

Tujci si bodo postali blizu, ljudje iz različnih drţav se bodo zdruţili skupaj in religije, 

ki so bile v preteklosti razdeljene zaradi svojih razlik, se bodo vse zedinile v eno. 

Edino Ostanek Cerkve bo ostal nepremagan do vzpona Novega Jeruzalema. 

 

Moj Drugi Prihod se bo zgodil takrat, ko se bo Moj Novi Jeruzalem dvignil iz pepela, 

od koder so mi vsi, ki so Mi nasprotovali bili prepričani, da je Moja Cerkev na zemlji 

izgorela do tal. 

 

In potem bo nastopil čas za Nov Začetek. 

 

Za Novo Dobo. 

 

Za Novo Nebo in Novo Zemljo. 

 

Za čas, da se Boţanska Volja Mojega Očeta končno uresniči. 

 

Dvigni se sedaj, Moja Vojska! Mnoţite se in razširite svoja krila. Nikoli ne odstopajte 

od Resnice vsebovane v Svetem Pismu. 

 

Nikoli ne dvomite v Besede vsebovane v Svetem Pismu. 

 

Tisti izmed vas, vključno s člani Moje Cerkve na zemlji, ki dvomite, morate odpreti 

svoja srca za Resnico. 

 

Sveto Pismo vsebuje Sveto Boţjo Besedo. V Svetem Pismu je vsebovana celotna 

Resnica. 

 

Sveto Pismo ne laţe. 

 

Če zanikate Resnico vsebovano v Svetem Pismu, zanikate Boţjo Besedo. 

 



Vaš Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

BOG OČE: NE BOJTE SE MOJE ROKE, AMPAK ROKE VAŠIH 

SOVRAŢNIKOV 

Petek, 18. maj 2012 ob 15.20 

Danes govorim s teboj, Moja predraga hčerka, da bi prinesel tolaţbo tistim, ki se 

bojijo prihodnosti. 

Prihodnost, dragi otroci, leţi v Mojih Svetih Rokah. 

Prišel je čas za novo Kraljestvo, Kraljestvo v katerem bo vladal Moj ljubljeni Sin. 

To je zadnja faza, v kateri se zemlja pripravlja, da rodi mnoţice tistih, ki ljubijo 

Mojega Sina in sčasoma tiste, ki ljubijo Mene. 

Še veliko se mora zgoditi, da se bo uresničila Moja Boţanska Volja. Potrebna je 

molitev, potrpeţljivost in pogum. 

Ne bojte se Moje Roke, ampak rok vaših sovraţnikov. 

Na svetu je veliko hudobije. Prišel je čas, da kaznujem tiste narode, ki mučijo 

Moje otroke na zemlji. 

Ko se bo začela bitka, bodo Hiše, ki častijo Mene, Boga Očeta, prenovljene. 

Kmalu bodo spoznali kako so zavračali edina pravega Mesija, Mojega Sina 

Jezusa Kristusa, ki sem ga Jaz poslal na zemljo, da bi prinesel svetu odrešenje. 

Potem se bodo tisti, ki verujejo v Mojega Sina in Mene, Boga Najvišjega, dvignili kot 

eno in pripravili svet na Drugi Prihod Mojega Sina. 

Moj Sin se bo vrnil na zemljo šele takrat ko bo očiščenje končano. 

Očiščenje o katerem govorim je, ko bodo dobri ločeni od hudobnih. Tisti, ki ţivijo 

svoje ţivljenjebnapolnjeno z laţmi, ki jih je Satan vsadil v njihove duše, imajo še 

vedno dovolj časa, da se pokesajo. 

Vsak poskus bo storjen iz Moje strani, da jih rešim pred zverjo, kajti Jaz ne obupam 

nad Svojimi otroki tako zlahka. 

Preko različnih Boţanskih Posegov, ki sem jih odobril, jih bom poskušal privesti v 

Svoje Usmiljene Roke, da bi jih rešil. 

Zaupanje in vera Vame je pot, ki vodi v Večno Ţivljenje. 

Samo preko Mojega Sina, Odrešenika sveta, lahko pridete k Meni, Očetu Vesolja. 



Če ţelite priti k Meni, morate biti osvobojeni greha. 

Če ţelite biti osvobojeni greha, se morate odkupiti v Očeh Mojega Sina. 

Tako kot sem prvič poslal Svojega Sina, da bi vam prinesel odrešenje, Ga prav tako 

sedaj še enkrat pošiljam, da bi vas še zadnjič rešil, preden se bosta Novo Nebo in 

Nova Zemlja zdruţili in postali eno. 

Tisti, ki ne bodo ţeleli sprejeti Velikega Usmiljenja Mojega Sina - po tem zadnjem 

Kriţarskem pohodu, da bi privedel vse Svoje otroke v Raj, njihovo zakonito dediščino 

- bodo izgubljeni za vso večnost. 

Po tem ne bo več poti nazaj. 

Nikoli ne pozabite Kdo Sem Jaz. 

Jaz sem Bog Oče, ki sem vas ustvaril. 

Ljubim vas. 

Vsakega od vas si ţelim privesti domov, toda kako zelo pretakam Svoje Solze! 

To počnem zato, ker mnoge ne bom mogel rešiti, razen če se ne obrnejo k Meni in Me 

prosijo, da jim pomagam. 

Ta klic iz Nebes je bil napovedan. 

Samo Jagnje Boţje, Moj Sin ima oblast, da vam razodene dogodke, ki prihajajo. 

Samo On lahko odpre Pečate. 

On to sedaj počne s pomočjo Sedmega Angela, Sedme Glasnice.* 

Odprite svoje oči in sprejmite, da se sedaj napovedana Knjiga Resnice končno 

odpira pred vašimi očmi, poglavje za poglavjem. 

Sprejmite Knjigo Resnice kot Dar, ker vam bo prinesla Večno Ţivljenje. 

Vaš ljubljeni Oče v Nebesih 

Bog Najvišji 

 

* prerokinja Marija Božjega Usmiljenja 

 

DEVICA MARIJA: SATAN NAPADA TISTE, KI NAJBOLJ LJUBIJO BOGA 

Nedelja, 20. maj 2012 ob 12.15 

Moj otrok, še več Boţjih otrok bo sprejelo ta Sveta Sporočila, prav tako pa jih bo še 

več ljudi zavrnilo. 



Satan bo skušal vse tiste, ki so najbliţje Mojemu Sinu, da bi obrnili svoj hrbet. 

Oni bodo najbolj trpeli, zaradi dvomov pa ne bodo mogli videti resnice. 

Satan napada tiste, ki najbolj ljubijo Boga. 

On zmaga, ko jih zaslepi za resnico. 

Tisti, ki častijo mene, Boţjo Mater, bodo tudi izbrani za tarčo. Satan jih bo potegnil 

stran od Knjige Resnice. 

Satan nikoli ne odneha. On strašno muči te ljubeče duše z namenom, da bi zanikali 

Boţjo Besedo. 

Vse tiste, ki ljubijo Mojega Sina rotim, da prisluhnejo mojemu klicu. Poslušajte 

Mojega Sina, ko sedaj govori z vami. 

Ne zavračajte priloţnosti, da bi pomagali vašim bratom in sestram, da prejmejo Večno 

Ţivljenje, ki jim je bilo obljubljeno. 

Ne dovolite, da bi dvomi, ki jih v vaše glave polaga Satan, preprečili, da bi se 

rešilo na milijone duš. 

Od danes naprej boste doţivljali silovite napade. 

Poklicati morate mene, vašo Mater, da vam pomagam in vas vodim po pravi poti. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

MOLITE, DA BOSTE LAHKO PREPOZNALI PRAVE PREROKE OD 

TISTIH, KI NE GOVORIJO V MOJEM SVETEM IMENU 

Nedelja, 20. maj 2012 ob 18.10 

Moja draga ljubljena hčerka, povej Boţjim otrokom, da bodo Moji preroki v 

današnjem svetu zavračani prav tako kot so bili na začetku. 

Tisti, ki trdijo, da prihajajo v Mojem Imenu, a ne prejemajo Sporočil od Boga, 

bodo sprejeti. 

Tisti, ki razglašajo Mojo Sveto Besedo in ki prerokujejo v Imenu Mojega Očeta bodo 

prestajali najhujše zavrnitve. 

Duhovniki in vsi Boţji sluţabniki Cerkve bodo v teh časih napadali Moje 

Preroke, ker jih je Satan zaslepil za Mojo Sveto Besedo. 

Vsak človek, ki bo poskušal zaustaviti prave Boţje preroke, bo storil hud greh v 

Boţjih Očeh. 



Posvečeni sluţabniki in tisti, ki razglašajo Resnico Mojih Naukov bodo kaznovani, če 

bodo poskušali sabotirati to Sveto Poslanstvo. 

Ostanite tiho tisti, ki ne verjamete v Mojo Sveto Besedo, ki jo dajem svetu v teh 

časih! 

Če ne boste ostali tiho in Me boste zavrnili, boste morali dajati odgovor, zaradi tega pa 

boste jokali in Me rotili naj vam odpustim. 

Do takrat pa bo škoda ţe storjena na način, da bodo duše pogubljene. 

Nikoli ne zavračajte Moje Svete Besede, ki vam jo dajem preko prerokov! 

Sprejmite jo, kajti veliko dela je potrebno še storiti, da se bo lahko vse človeštvo 

pripravilo na Moje Novo Kraljestvo. 

Ne pozabite tega: 

Ko človek zanika Mojo Besedo je to za pričakovati zaradi Satanove navzočnosti na 

zemlji. 

Ko zvesti Boţji sluţabnik zavrne Mene, je to kot meč, ki Me prebada. 

To je najbolj boleča zavrnitev od vseh. 

Pridite k Meni, vsi vi. Če ne verjamete, potem molite, da vam bo pokazana Resnica in 

to kmalu. 

Če imate kakršen koli dvom, se obrnite Name in Me prosite, da odprem vaše srce. 

Dovolite Mi, da vas napolnim z milostmi zato, da mi boste pravočasno pomagali zbrati 

duše v vsakem kotičku sveta. 

Ne verjemite, da se Moj Drugi Prihod lahko zgodi brez pomoči Mojih prerokov, ki so 

poslani, da vas pripravijo, zato da boste primerni za vstop v Moje Kraljestvo. 

Molite, da boste lahko prepoznali prave preroke od tistih, ki ne govorijo v Mojem 

Svetem Imenu. 

Gorje tistim, ki preganjate Moje preroke, kajti morali boste dati odgovor za 

svoje ţalitve proti Mojemu Svetemu Očetu, Bogu Najvišjemu! 

Pojdite in odprite svoje oči! 

Imejte odprte oči, ko vam razodevam Resnico! 

Ne zapirajte svojih oči! 

Prišel je čas, da se odločite. 

Hodite za Menoj in pomagajte voditi Moje otroke k Večnemu Ţivljenju. 



Če boste obrnili svoj hrbet Meni, boste dušam odvzeli priloţnost, da se odkupijo 

v Mojih Očeh. 

Vaš Jezus 

 

PRIBLIŢUJE SE ČAS, KO SE BO ZGODILO OPOZORILO 

Ponedeljek, 21. maj 2012 ob 20.15 

Moja draga ljubljena hčerka, pribliţuje se čas, ko se bo zgodilo Opozorilo. 

Še vedno je potrebno storiti tako zelo veliko dela, da se bodo duše pripravile na Moje 

Veliko Usmiljenje! 

Sedaj kličem vse tiste, ki Me ljubite, da goreče molite za globalno spreobrnjenje, 

ki ga ţelim doseči. 

Tako zelo veliko ljudi bo priteklo v Moje Naročje in občutilo olajšanje v svojih dušah, 

ker bodo vedeli da sem to Jaz, njihov ljubljeni Jezus, ki jih kličem k Sebi. 

Tako zelo veliko ljudi se bo borilo proti Resnici, ko jim bo predloţena. Dokaz, ki jim 

ga bom razodel, ne bo dovolj, da priţge niti najmanjši plamen ljubezni v njihovih 

dušah. 

Bili so mi ukradeni, a kljub temu nočejo biti osvobojeni od zveri, ki jih je ujela in 

poţrla njihove duše. 

 

Moja hčerka, širi Mojo Besedo kakor hitro lahko.  

 

Ignoriraj posmehovanje in zasramovanje tistih, ki te poskušajo zaustaviti. 

 

Vstani in razglašaj Mojo Najsvetejšo Besedo za vsako ceno. 

 

Tisti, ki trdijo, da govorijo v Mojem Imenu in ki te poskušajo poniţati, Me 

kriţajo. Ne mučijo tebe, temveč Mene, njihovega ljubljenega Odrešenika. 

 

Človeško mnenje ni pomembno. Vse kar je pomembno so duše, po katerih Jaz 

hrepenim, da jih rešim. 

 

Molite to Kriţarsko Molitev (55): Priprava na Opozorilo 

 

O moj dragi Jezus, prosim Te, odpri srca vsem Boţjim otrokom za Dar Tvojega 

Velikega Usmiljenja. Pomagaj jim, da bodo Tvoje Boţje Usmiljenje sprejeli z 

ljubeznijo in s hvaleţnostjo. Daj, da postanejo pred Teboj poniţni in Te rotijo za 

odpuščanje svojih grehov, da bodo lahko postali del Tvojega Veličastnega 

Kraljestva. Amen. 

 



Kmalu bo na milijone ljudi v svetu zaslišalo Moj Klic, tako pa bo lahko rešenih še več 

duš. 

 

Nikoli ne pozabite pomembnosti vsakodnevne molitve Mojega Roţnega Venca 

Boţjega Usmiljenja za rešitev duš. 

 

Pojdite v miru in ljubezni. 

 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

 

MOJA KNJIGA RESNICE SE BO HITRO, KOT POŢAR, RAZŠIRILA PO 

VSEM SVETU 

Torek, 22. maj 2012 ob 15.20 

Moja draga ljubljena hčerka, kmalu se bo zgodila naslednja stopnja pri tem Svetem 

Poslanstvu. 

Moja Knjiga Resnice se bo hitro, kot poţar, razširila po vsem svetu. 

Spreobrnjenje bo hitro, Moji Sveti Besedi pa bodo ljudje prisluhnili v vseh jezikih. 

Vsi Boţji otroci bodo zaradi tega širili Moja Sporočila in napolnjeni bodo s Svetim 

Duhom. 

Njihova usta bodo izgovarjala Resnico in vsi bodo prerokovali v jezikih zato da 

bodo Resnici lahko hitro prisluhnili. 

Ţeja Boţjih otrok, ki zmedeno tavajo po svetu, zato ker so njihove duše prazne, bo 

potešena. 

Lakota po Moji Navzočnosti bo potešena, ko bom tem dušam prinesel hrano, ki jo 

tako zelo obupno potrebujejo. 

Ko se bo to zgodilo, bo večina duš v svetu spoznala Moje Veliko Usmiljenje. 

Sprejmite Moj Dar, Mojo Sveto Besedo, Mojo Knjigo Resnice in jo pojejte, kajti brez 

nje boste kot telo brez duše. 

Ko boste pojedli Moje Besede Modrosti boste ponovno postali celoviti. 

Ko boste ponovno postali celoviti, boste pripravljeni, da skupaj z Menoj vstopite 

v Novo Dobo Miru na zemlji. 

Čakajte sedaj, Moji ljubljeni verni, kajti Moja Pisana Beseda bo kmalu z vami, zaradi 

tega pa se boste razsveselili z ljubeznijo in mirom v vaših dušah. 

Pojdite v svet, Moji verni. 



Vi, vaši ljubljeni in vsi verniki, prerokujte v Mojem Imenu! 

Hodite za Menoj. Naj vas vodim k Večnemu Ţivljenju. 

Vaš ljubljeni Jezus 

Odrešenik vsega človeštva 

 

BOG OČE: TRPLJENJE V SVETU JE V TEH ČASIH ZDRUŢENO S 

TRPLJENJEM MOJEGA SINA JEZUSA 

Sreda, 23. maj 2012 ob 15.38 

Moja predraga hčerka, povej Mojim otrokom o ljubezni in zaščiti, ki jo podarjam 

tistim, ki Me prosijo za pomoč. 

Moji Sveti Besedi so ljudje končno prisluhnili. Številne duše so pripravljene storiti 

največji korak v veri in sprejeti Boţje Usmiljenje Mojega Sina, Jezusa Kristusa. 

Ne zavedajo se, da je tako zelo preprosto vstopiti v Novi Raj, v Novo Dobo Miru. 

Poglejte navzgor in najprej sprejmite, da ste Moj otrok. 

Priznajte, da sem ustvaril vsakega od vas, niti eden izmed vas ni nastal po 

nesreči, in da ste Moji otroci, Moja druţina, Moji ljubljeni. 

Moje neţno Srce je polno ljubezni do vsakega od vas. 

Mnogi mislijo, da, zaradi tega ker sem Alfa in Omega, Začetek in Konec, me Moja 

Moč dela ponosnega. 

To seveda nikoli ne more biti res. 

Kako je lahko resnična ljubezen staršev do otroka zamegljena s strani ponosa? 

Jaz trpim za vsakega od vas. Jaz se jočem zaradi tistih, ki so Zame izgubljeni. Jaz 

bom uporabil vse Svoje Moči, da privedem Moje izgubljene otroke nazaj v Svojo 

Druţino, v Svoje Kraljestvo. 

Predstavljajte si starša, ki ga zavrača njegov otrok. Bolečino, ki jo čutim, jo ne čutim 

zaradi Sebe, njihovega Očeta, ampak zaradi njih in muk, ki jih bodo prestajali, če jih 

ne bom mogel rešiti. 

Trpljenje v svetu je v teh časih zdruţeno s trpljenjem Mojega Sina Jezusa. 

Zakaj to počnem? Zakaj dovoljujem trpljenje? Zaradi greha. 

Grešniki, ki ne bodo prišli k Meni prostovoljno so lahko rešeni samo zaradi trpljenja 

drugih. 



Tisti, ki trpijo v tem ţivljenju bodo nagrajeni z Mojimi Darovi v naslednjem ţivljenju. 

Pomoč, ki jo prostovoljno nudijo tisti otroci, ki Me ljubijo je močno oroţje proti moči, 

ki je bila dodeljena Satanu. 

Tisti, ki se borijo skupaj z Mojim Sinom za rešitev duš, lahko rešijo celotno 

človeštvo. 

Satan ima moč, toda ta moč mu je bila dana in mu ne more biti odvzeta vse do 

Sodnega Dneva. 

Dragi otroci, mnogi od vas ne razumete Boţjih zakonov, ki dovoljujejo te stvari. Toda 

zaupajte Mi, ko vam to razodevam. 

Satan bo ukradel duše Mojih otrok, ki ne verujejo v Mene in v dobroto, ki jo 

izkazujem Svojim otrokom. 

On postane nemočen ko grešniki delajo ţrtve in darujejo trpljenje za rešitev 

njihovih bratov in sester pred Peklom. 

On postane popolnoma brez moči, ko Moji otroci molijo za rešitev teh grešnikov. 

Molitev je oklep Mojih otrok, ki Mi ţelijo pomagati rešiti celotno človeštvo. 

Zberite se skupaj z Mojim Sinom, Moji otroci, in Mi pomagajte, da se Moja 

druţina končno zdruţi. 

Pomagajte Mi, da vas vse privedem v Novo čudovito Dobo Miru. 

Samo tedaj se bo lahko zgodila Moja Volja kakor je v Nebesih tako na Zemlji. 

Pojdite otroci. Zdruţite se v molitvi. 

Sodelujte z Menoj, vašim Očetom in Mi pomagajte rešiti Mojo druţino. 

Vaš ljubljeni Oče 

Bog Najvišji 

 

TISTI, KI SO SE ODKUPILI V MOJIH OČEH, V ČASU OPOZORILA NE 

BODO PRESTAJALI BOLEČINE VIC 

Četrtek, 24. maj 2012 ob 18.30 

Moja draga ljubljena hčerka, ko bo prišel čas za Opozorilo bodo vidna številna 

znamenja. 

To ti pravim zato, da opomnem vse Boţje otroke, da se pripravijo na te dogodke. 

Dva kometa se bosta zaletela in mnogi bodo prestrašeni. 



Ničesar se ni potrebno bati, kajti to je največji dar, ki vam ga prinašam zato, da 

se ne bi pogubila niti ena duša v Peklenskem Ognju. 

Nato se bo na nebu pojavil Moj Kriţ in prav vsi ljudje bodo to videli. 

Mnogi bodo od strahu padli na tla in v sebi bodo občutili veliko tresenje, kot če bi 

bil potres. 

Nato bo prišla tišina. 

Vedno se pripravljajte na ta dan, kot če bi bil jutri. Prosite Me za odpuščanje svojih 

grehov. 

Katoliki morajo iti k Spovedi. 

Tisti, ki niso Katoliki morajo zmoliti Kriţarsko Molitev (24): popolni odpustek za 

odvezo, ki sem jo dal preostalemu svetu. 

Ta dar Mojega popolnega odpustka za odvezo je za vse Boţje otroke iz vseh 

veroizpovedi in nudi veliko očiščenje. Ne zavrnite tega Daru. Sprejmite ga. 

Katolikom, ki dvomijo v Dar popolnega odpustka za odvezo in ki so zavistno 

kritizirali ta Moj Dar porečem sledeče: 

Ali ne verjamete, da bi Jaz podaril ta Zakrament vsem Boţjim otrokom? 

Velikodušnega srca in veseli morate biti, da sem to storil. Ali mislite, da jim ne bi 

smel biti dan takšen Dar? Če tako mislite potem Me v resnici sploh ne ljubite. 

Priklonite svoje glave in slavite Boga za ta čudoviti Dar dan ljudem za rešitev njihovih 

duš. 

Zaradi tega Daru tisti, ki so se odkupili v Mojih Očeh, v času Opozorila ne bodo 

prestajali bolečine Vic. 

Tisti, ki bodo videli svoje grehe skozi Moje Oči bodo šokirani. 

Mnogim bo teţko sprejeti stanje njihovih počrnelih duš. 

Tisti, ki bodo sprejeli stanje svojih počrnelih duš in ki bodo obţalovali svoje grehe, 

Me bodo prosili za odpuščanje. In Jaz jim bom odpustil. 

Toda nekateri ne bodo obţalovali svoje grehe in bodo v svojih srcih opravičevali 

grozodejstva, ki so jih storili in kot Jaz gledam na njih. Te duše se ne bodo pokesale 

ampak Mi bodo primazale klofuto. 

V vsakem primeru bodo oščiščevalni ogenj in trpljenje morali prestati vsi 

grešniki. 

Kako dolgo bodo grešniki prestajali ta očiščevalni ogenj in trpljenje bo odvisno 

glede na resnost njihovih grehov. 



Tisti, ki se bodo oddaljili od Mene potrebujejo vaše molitve. Na razpolago jim bo 

dano še več časa, da pridejo nazaj k Meni in Me prosijo za odpuščanje. 

Toda, ta čas, ki jim bo dan na razpolago bo lahko trajal samo en dan ali pa nekaj 

let. 

Nihče, razen Mojega Očeta, ne pozna datuma Mojega Drugega Prihoda. 

Časovna razdalja med Opozorilom in Drugim Prihodom ne bo trajala tako dolgo, kot 

si morda mislite. 

Končno bodo Moji otroci spoznali čase v katerih ţivijo in bodo sprejeli Resnico. 

Tisti, ki ţe sedaj poznate Resniceo in ki verujete Vame imate dolţnost, da molite za 

tiste duše, ki ne bodo sprejele Mojega Usmiljenja. 

Moja hčerka, Moja največja ţelja je, da rešim ves svet, tudi tiste, ki so izgubljeni za 

Mene. 

Vse molitve Mojih verni, ki so enoglasno zdruţeni, mi lahko pomagajo rešiti ves svet. 

Pojdite v ljubezni. Zaupajte vame v vsakem trenutku, kajti čas je kratek.  

Načrti za odrešenje človeštva so v Rokah Mojega Večnega Očeta. 

Vaš ljubljeni Jezus 

PROSTOZIDARSKE SKUPINE NAMERAVAJO NA PRETKAN NAČIN 

IZRINITI PAPEŢA BENEDIKTA XVI. IZ PETROVEGA SEDEŢA 

Sobota, 26. maj 2012 ob 16.00  

Vesel sem, da si spet skupaj z Menoj. Pomembno je, da sedaj ostaneš v Moji bliţini, 

Moja hčerka. Čas je kratek in veliko dela te še čaka. 

Moja predraga hčerka, danes prosim vse Svoje verne naj močno molijo za Mojega 

ljubljenega Predstojnika Papeţa Benedikta XVI. On, Moj Sveti Sluţabnik je pod 

strašnimi napadi za zaprtimi vrati Svetega Sedeţa. 

Kot sem ti ţe povedal, Prostozidarske skupine, ki imajo zelo močan vpliv znotraj 

Vatikana, ţelijo odstraniti Mojega ljubljenega Papeţa. 

Te prostozidarske skupine nameravajo na pretkan način izriniti Papeţa Benedikta 

XVI. iz Petrovega Sedeţa. 

Kot sem ti ţe prej povedal, bo moral beţati, kajti imel bo le malo izbire. 

Ta čas je blizu. Močno morate moliti, da bi lahko ostal čim dlje, kajti takoj, ko bo 

odšel, bo njegovo mesto prevzel slepar, Laţni Prerok. 



Koliko solz sedaj pretakam za Mojo ljubljeno Cerkev na zemlji! Moji posvečeni 

sluţabniki, ki sprejemate Mojo Sveto Besedo, ki vam jo dajem preko teh 

Sporočil, poslušajte Me zdaj. 

Ostati morate zvesti Sveti Maši in ohraniti vsakodnevno Daritev. Kajti zelo kmalu 

boste prisiljeni sprejeti laţ. 

Vsakodnevna Daritev v čast Mojemu Kriţanju - spremenjenje vina v Mojo Kri in 

Kruha v Moje Telo - bo spremenjena, izkrivljena in Jaz bom poniţan preko novih 

zakonov, ki jih bo vpeljal Laţni Prerok. 

Nikoli ne smete sprejeti ničesar, kar ni Resnica. 

Nikoli ne smete sprejeti krivoverstva, ki bo prišlo izza sten Mojega Svetega Sedeţa. 

Če boste to storili, potem se boste oddaljili od Mene. 

Mnogi od vas boste morali darovati Sveto Mašo na skrivnem in potrebovali boste ves 

pogum, ki ga lahko dobite, tako da boste molili k Meni in Me prosili, da vas okrepim. 

Spremembe se bodo začele v sami Sveti Evharistiji. Kmalu vam bodo rekli, da je 

Sveto Obhajilo, Moja Resnična Navzočnost, v resnici nekaj drugega. 

Rekli vam bodo, da Sveto Obhajilo pomeni več različnih stvari. Toda to bo strašna laţ. 

Sveti Evharistija je Moje Telo in Kri, ki vam je dana, da vas lahko napolnim s Svojim 

Svetim Duhom in vam tako dam hrano, ki jo potrebujete za svoje duše. 

Ko bo prišel ta čas in ko bodo vam, Mojim posvečenim sluţabnikom, predstavili novo 

sodobno interpretacijo Svetega Obhajila, potem boste vedeli, da se je oskrunitev 

začela. 

Takrat se boste morali pripraviti. Zdruţite se in branite Resnico Mojega Kriţanja. Ne 

sprejemajte laţi, ne sprejemajte sprememb v Sveti Maši in Sveti Evharistiji. Kajti če 

boste to storili, potem bo Moja Navzočnost izginila za vse Boţje otroke. 

Hodite za Menoj. To bo največji izziv, s katerim se boste morali soočiti, toda 

podelil vam bom Milosti, da boste lahko prepoznali resnico od bogoskrunskih 

laţi, ki jih boste morali sprejeti v Mojem Svetem Imenu. 

Prositi morate za Mojo Pomoč preko te Kriţarska Molitve (56). Namenjena je 

duhovnikom, ki iščejo zaščito za Sveto Evharistijo. 

O Dragi Oče, v Imenu Tvojega preljubega Sina, ki se je ţrtvoval na Kriţu za vse 

človeštvo, mi pomagaj, da ostanem zvest Resnici. Prekrij me s Predragoceno 

Krvjo Tvojega Sina. Podeli mi Milosti, da Ti še naprej sluţim v veri, zaupanju in 

spoštovanju vse do konca moje duhovniške sluţbe. Nikoli ne dovoli, da se 

oddaljim od pravega pomena Daritve Svete Maše ali podeljevanja Svete 

Evharistije Tvojim otrokom. Podeli mi moč, da Te predstavljam in hranim Tvojo 

čredo tako kot mora biti nahranjena, s Telesom, Krvjo, Dušo in Boţanstvom 



Tvojega Sina, Jezusa Kristusa, Odrešenika človeštva. Amen. 

 

Moji ljubljeni posvečeni sluţabniki, prosim vedite, da vsak dan hodim z vami. 

 

Podpiram vas. Naslonite se Name in drţal vas bom blizu Mojega Presvetega Srca v teh 

časih strašnih muk, ki jih preţivlja Katoliška Cerkev. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

SATAN VAS BO PREPRIČAL, DA MOJA SPOROČILA PRIHAJAJO OD 

NJEGA. 

Nedelja, 27. maj 2012 ob 18.00 

Moja hčerka, toliko Mojih vernih se sprašuje, zakaj mnoge od teh prerokb vzbujajo 

strah v njihovih srcih. 

Mnogi verjamejo, da strah ustvarjam Jaz. Vendar to ni čisto res. 

Strah, ki prevzema mnoge duše je spoznanje, da je to, kar vam Jaz govorim, 

Resnica. 

Jaz, tako kot vsak dober starš, otroke opozarjam na nevarnosti v ţivljenju. 

Včasih lahko nevarnosti, na katere opozarja starš, povzročajo strah. Kljub temu 

je ta strah povezan z zlom, ki ga povzroča človek in ki se bo zgodilo v 

prihodnosti.  

 

Enako velja za zlo v svetu. Zlo povzroča človek, ki je pod vplivom Satana. 

 

Prerokbe, ki jih Bog daje človeškemu rodu ţe od začetka časov, so v srcih nekaterih 

ljudi vzbudile strah. 

Kljub tem pa so prerokbe povzročile veliko smeha pri ostalih. Prav to se je zgodilo, 

preden je Noe začel graditi svojo Ladjo. Čeprav so se mu smejali in se norčevali iz 

njega, so tisti v strahu storili to, kar jim je bilo naročeno. Zgradili so Ladjo, da bi se 

rešili. 

Tisti, ki so se posmehovali Noetu, se iz njega norčevali in ga zavrnili, so bili 

uničeni. 

Vse prerokbe, ki prihajajo od Boga, vsebujejo opozorila v spodbudo človeštvu, da 

bi bilo pripravljeno na takšne dogodke. 

Samo če boste pripravili svoje duše, boste lahko prestali strašno trpljenje, ki jih bodo 

povzročili grehi ljudi v prihodnosti. 

Tistim Mojim vernim, ki se sprašujejo, zakaj Moja Sporočila povzročajo strah, 

porečem sledeče. 

http://www.thewarningsecondcoming.com/satan-will-convince-you-that-my-messages-come-from-him/
http://www.thewarningsecondcoming.com/satan-will-convince-you-that-my-messages-come-from-him/


Ne verjemite laţem, ki jih je Satan vsadil v vaša srca, da Bog nikoli ne bi dal svetu 

sporočil, ki vzbujajo strah v srcih Njegovih otrok. 

Mnogi od vas, še posebej tisti, ki Me ljubite, se sedaj obračate proč od Moje Svete 

Besede. 

Ena izmed Satanovih najljubših strategij je, da vas prepriča, da Boţanska 

Sporočila ne vsebujejo prerokb, ki vzbujajo strah. 

Zagotovo takšna Sporočila lahko prihajajo samo od Satana? 

Kako zelo se Satan smeji svoji lastni pretkani prevari! 

Satan vas bo prepričal, da Moja sporočila prihajajo od njega, tako zelo obupno se 

trudi, da bi vas prepričal, da ne sledite Mojim navodilom. 

Moji verni, povedati vam moram Resnico. 

Pripraviti vas moram, to pa pomeni, da vas moram opozoriti na dogodke, ki prihajajo, 

in vse zato, da bi vas zaščitil in rešil. 

Nikoli ne poslušajte laţi. 

Moja Sporočila vam dajem iz Moje Ljubezni do vsega stvarstva. Dovolite Mi, da vas 

vodim kot vsak dober starš. 

Če Me boste poslušali in sledili Mojim navodilom glede molitve, vas bom zaščitil. 

Strah ne prihaja od Mene. Če verjamete Vame in Mi zaupate, vas ne bo strah, ne glede 

na to kako veliko zla bo predloţenega pred vas. 

Nečesa ne smete nikdar storiti: skriti se in domnevati, da bo vse še dobro. 

Kajti s takšnim početjem zavračate obstoj zla v svetu. 

Sprejmite, da Satan obstaja. Verjemite, da molitev lahko omili njegovo moč in jo tudi 

bo. 

Vstanite zdaj in prevzemite odgovornost tisti, ki častite Mene, Jezusa Kristusa. 

Ko se boste soočili z Resnico, Mi dovolite, da vas vodim in strah ne bo vstopil v 

vaše srce. 

Vaš ljubljeni Jezus 



VEDITE, DA 1000 LET, KI JIH OMENJA KNJIGA RAZODETJA, 

POMENIJO TOČNO TO 

Ponedeljek, 28. maj 2012 ob 20.45 

Moja draga ljubljena hčerka, ko človek dvomi v Nauke vsebovane v Svetem Pismu je 

to zaradi človeške narave povsem običajno. 

Ko človek sprevrača nauke Svetega Pisma, da bi ustregel svojim lastnim načrtom, Me 

to ţali. 

Toda ko Moji posvečeni sluţabniki zavračajo nekatere dele Svetega Pisma in jih 

potisnejo vstran, kot da niso pomembni, zanikajo Mene, Sina človekovega. 

Vse kar je vsebovano v Svetem Pismu prihaja od Mojega Večnega Očeta, ki je odobril 

prav vsako Besedo preko Svojih maziljencev. 

Verujte, da je Sveta Boţja Beseda vsebovana v Svetem Pismu in da niti ena Beseda ni 

laţ. 

Zakaj potem tisti, ki trdijo da so učenjaki in strokovnjaki za Resnico vsebovano v 

Svetem Pismu zdaj dvomijo v Mojo Sveto Besedo, ki vam jo dajem v teh Sporočilih? 

Resnico vam zdaj ponovno dajem, da osveţim vaš spomin in vas opomnem na Nauke, 

ki so vsebovani v Svetem Pismu.  

Moji otroci, vedite, da se prerokbe vsebovane v Danielovi knjigi in Knjigi Razodetja 

še niso zgodile.  

Vedite, da tisoč let, ki je omenjeno v Knjigi Razodetja pomeni prav to.  

Če bi bilo mišljeno kaj drugega, bi bil dan drugačen čas. 

Moja Cerkev – Katoliška Cerkev – še ni razglasila svojega prepričanja glede 1000 let.  

Moj Ostanek Cerkve, ostanek vitice Moje Katoliške Cerkve na zemlji bo razumel 

pravi pomen Moje Dobe Miru na zemlji.  

Nahajate se v poslednjih časih, toda zemlja bo prenovljena. 

Moji posvečeni sluţabniki, sedaj vas vse kličem in vas s hripavim glasom rotim, da se 

odzovete Mojemu Klicu iz Nebes. 

Jaz, vaš ljubljeni Odrešenik sem vam do sedaj poslal mnogo vidcev in glasnikov, ki so 

vam pomagali odpreti srce za dogodke, ki prihajajo. 

Do sedaj sem čakal, da posredujem svetu končna razodetja. Sedaj pošiljam Mojega 

zadnjega angela, Marijo Boţjega Usmiljenja, sedmega angela, da vas pripravi na 

zadnje poglavje, ki se vam zdaj razodeva. 

Moj Glas je kot grom, ki se bo še naprej slišal po vsem svetu in ne bo prenehal dokler 

ne pridem kot Sodnik. 
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Mogoče Mi zdaj ne boste prisluhnili. Mnogi od vas boste arogantno zavrnili Mojo 

Besedo, kar Me globoko ţali. 

Ostali Me boste zaradi strahu ignorirali, kajti tako vam bo laţje storiti. Toda 

spremembe o katerih govorim se bodo kmalu zgodile. Takrat boste spoznali Resnico. 

Sedaj vas kličem, da vam to povem. Čakam, da se odzovete Mojem klicu zdaj ali pa v 

prihodnosti. Čakam vas in vas bom še naprej potrpeţljivo čakal vse do dneva ko boste 

pritekli k Meni in Me prosili, da vas zaščitim. 

Jaz nikoli ne obupam nad Svojimi izbranimi sluţabniki, katere sem poklical ţe na 

začetku. 

Se spominjate, ko sem vas prvič poklical? Slišali ste Moj Glas, ki je govoril vaši duši 

in vas vabil, da se zdruţite z Menoj. Ali Me lahko slišite sedaj? 

Prosite Me naj vam razodenem, da sem to Jaz, vaš Jezus, ki vas sedaj rotim, da 

vstanete in Mi sledite na tem zadnjem in teţkem potovanju k Večnemu Ţivljenju. Ne 

bojte se Mojega Klica. Zaupajte Vame in zmolite to molitev, da boste zaslišali Moj 

Klic. 

Kriţarska Molitev (57) za duhovnike: Jezus, naj zaslišim Tvoj Klic 

O moj dragi Jezus, odpri moja ušesa, da bom zaslišal Tvoj Glas. Odpri mi srce za 

Tvoj ljubeči Klic. Napolni mojo dušo s Svetim Duhom, da Te lahko sedaj 

prepoznam. Darujem ti svojo poniţno vdanost v vsem, kar me prosiš. Pomagaj 

mi prepoznati Resnico, se dvigniti, odzvati in slediti Tvojemu Glasu, tako da Ti 

lahko pomagam rešiti duše vsega človeštva. Tvoja Volja je zame ukaz. Podeli mi 

pogum za predajo, da me Ti vodiš, tako da si nadenem potrebno Boţjo Bojno 

Opremo za vodenje Tvoje Cerkve naproti Tvojemu Novemu Kraljestvu. Amen. 

 

Zapomnite si, Jaz, Jezus Kristus, ne bom nikoli dopustil, da bi vi, Moji posvečeni 

sluţabniki, odtavali proč od Poti Resnice. Stal bom na vsakem vogalu, vsaki ulici in 

vas usmerjal v pravo smer. 

 

Morda vam bo to neprijetno na trenutke. Morda boste zmedeni. Morda ne boste ţeleli 

slišati Resnice. Morda boste prestrašeni. Toda vedite tole. 

 

Vedno vas bom ljubil. Vedno vam bom stal ob strani. 

 

Nikoli vas ne bom zapustil. 

 

Vaš ljubljeni Jezus



MOLITVE LAHKO PREPREČIJO GROZOTE, KI SO NAČRTOVANE, PRI 

ČEMER SE POZIVA K UPORABI JEDRSKIH BOMB 

Torek, 29. maj 2012 ob 17.42 

Moja draga ljubljena hčerka, Moja preroki, Moji glasniki in vsi pravi vidci v svetu se 

sedaj zdruţujejo v duhu, da bi v teh časih oznanjali Moj Sveto Besedo. 

Tistim, ki so bili izbrani za teţko nalogo, da zagotovijo, da bodo duše celotnega 

človeštva pripravljene na Moj Drugi Prihod, je naročeno, naj spodbujajo ljudi k 

molitvi. 

Kmalu bodo pozvali ljudi k nujni molitvi za tiste, ki bodo trpeli v prihajajočih 

vojnah. 

Kmalu bodo izbruhnile vojne in številni nedolţni ljudje bodo ţrtve teh sovraţnih 

grozodejstev, ki so uperjena proti Boţjim otrokom. 

Mnogi bodo beţali v različne smeri v teh vojnah in veliko zmede bo nastalo na 

Bliţnjem vzhodu. 

Stopnjevalo se bo veliko majhnih vojn. 

Mnogo strani, razbitih najprej v vse smeri, se bo zdruţilo v le majhno število 

strani. 

Potem se bodo vključile večje vojske in pridruţili se jim bodo mnogi narodi. 

Kako zelo se jočem zaradi tega strašnega zla, ki ga vodi vpliv Satana, ki ţeli ubiti čim 

več ljudi v najkrajšem moţnem času. 

Molite, da se te vojne omilijo. 

Molite, da bodo Boţji otroci s svojimi molitvami lahko preprečili grozodejstva, ki 

so načrtovana, pri čemer se poziva k uporabi jedrskih bomb. 

Moja predraga hčerka, Satan bo v teh časih storil vse, kar je v njegovi moči, da bi 

spodbudil Katoliško Cerkev, da te obsodi in razglasi ta Sporočila za herezijo. 

Ignorirati moraš te napade. Vsi tisti, ki sledijo Mojim naukom, morajo preprosto 

poslušati svoje srce, kajti tako bodo zlahka prepoznali resnico. 

Če Moji preroki ne bi prejeli milosti iz Nebes, da vzdrţijo takšno preganjanje, potem 

Moja Sveta Beseda, Moja navodila za pripravo vseh Boţjih otrok na Moj Drugi Prihod 

ne bi bila slišana. 

Če bi ne bili vsi Boţji preroki in Boţji glasniki od začetka časa trmasti in 

vztrajni, bi Boţji otroci ostali nepoučeni. 

Ko spoznate resnico, Moji dragi verni, vas nikoli ne sme biti strah, kajti vi hodite po 

poti, ki vodi v Večno Ţivljenje. Nobena druga pota vas ne bo pripeljala do Mene, ne 

glede na sijaj skušnjav, ki vas vlečejo v posvetne pasti in nimajo nobene vrednosti.  
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Kajti, če in ko se bodo pojavile laţi o Moji Sveti Evharistiji, morate biti pogumni in iti 

stran. 

Molite za moč, odločnost in pogum, da Mi boste lahko sledili na tej zadnji Poti do 

Odrešenja. 

Vaš ljubljeni Jezus



PONOVNO DOŢIVLJAM MOJ SMRTNI BOJ V VRTU GETSEMANI IN 

MOJA BOLEČINA TRPLJENJA SE JE PODVOJILA. 

Sreda, 30. maj 2012 ob 15.30 

Moja draga, ljubljena hčerka, muke, ki ti jih prizadejajo tisti, katerim primanjkuje 

prave poniţnosti, čeprav trdijo, da govorijo v Mojem Imenu, se bodo zdaj povečale. 

 

Ne poslušaj nobenega glasu, razen Mojega. Ne odgovarjaj tistim, ki Me ţalijo in se z 

njimi ne spuščaj v konflikt. 

 

Človeškemu napuhu so dovolili, da Me zatira in kot da to ni dovolj, Me oni tudi 

preganjajo. 

 

Moj Drugi Prihod bo podoben dogodkom, ki so se zgodili v času Mojega ţivljenja na 

zemlji, ko sem prišel prvič. 

 

V Mojo Sveto Besedo bodo dvomili, jo kritizirali, ignorirali in nato zavrnili. 

 

Prvi, ki Me bodo zavrnili, bodo Moji, tiste duše, ki Me najbolj ljubijo. Stali bodo 

na čelu vrste, da bi prvi vrgli kamen. 

 

Ponovno doţivljam Svoj smrtni boj v Vrtu Getsemani in Moja bolečina trpljenja se je 

podvojila. 

Trpel sem zaradi grehov človeštva, ne samo zaradi tistih, ki so ţiveli tedaj, temveč tudi 

zaradi tistih, ki Me danes zavračajo. 

 

Tisti, ki me zavračajo v teh časih, Mi povzročajo več bolečin, ker sem umrl za njihove 

grehe. Nič se niso naučili. 

 

Tisti, ki so Me zasmehovali in Mi iztaknili Oko z najostrejšim trnom iz Trnjeve 

Krone, so predstavniki Moje Cerkve na Zemlji. 

 

Oni ne bodo sprejeli Mojega Drugega Prihoda niti svaril, ki jim jih zdaj razodevam.  

 

Vsako Mojo izrečeno Besedo sedaj poţirajo poniţne duše podobno kot lačni otroci. 

 

Tisti pa, ki poznajo Resnico Mojih Naukov, obračajo svoje glave in gledajo v drugo 

smer. 

 

Poniţnost ni več prisotna v dušah številnih Mojih vernih, zato ne bodo mogli prejeti 

Mojih posebnih Milosti. 

 

Dokler ne postanete majhni v Boţjih Očeh, Me ne morete slišati. Dokler se ne 

odpoveste napuhu in ponosu, ne boste občutili Moč Svetega Duha. 
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Ko Me danes zavračate, Mi zabijate prvi ţebelj v Moje zapestje. 

 

Ko vi, Moji posvečeni sluţabniki, zavračate Mojo Sveto Besedo, ki vam jo dajem 

sedaj, zabijate drugi ţebelj v Moje drugo zapestje. 

 

Tiste uboge duše, ki se ne zanimajo za Moje Nauke in Odrešenje, ki sem ga podaril 

svetu s Svojo Smrtjo na Kriţu, nimajo nikogar, ki bi jih vodil. 

 

One so tukaj ţrtve. Nihče jih ne vodi proti Meni. Odvzeta jim je moţnost, da se 

pripravijo na Moj Drugi Prihod. 

 

Vse Moje vernike kličem, da se pripravijo. Bitka med verniki se bo kmalu začela. 

Polovica vernikov, ne samo, da bo zavrnila ta Sporočila, temveč jih bo poskušala tudi 

prepovedati.  

 

Druga polovica jih bo uporabila za spreobrnjenje drugih. 

 

Preproste, izgubljene duše, ki Me sploh ne poznajo, Me bodo spoznale takoj, ko 

jim bom razodel Resnico v času Opozorila. 

 

Njim bo laţje sprejeti Resnico kot tistim, ki trdijo, da Me ljubijo, a Me zdaj zavračajo. 

 

Zato morate moliti za milosti, ki vam bodo omogočile, da Me prepoznate, slišite in Mi 

dovolite, da vas pripravim na Moj Drugi Prihod. 

 

Nikoli ne mislite, da vam bo lahko, ko Mi boste resnično sledili, še posebno v teh 

Poslednjih Časih. 

 

V tem času tiha poboţnost do Moje Svete Besede ne bo dovolj. 

 

Vi boste kot novinec v vsaki vojski. Morali boste trenirati, prenoviti svoje duše in priti 

k Meni po Zakramentih, da boste dovolj močni in pogumni za širjenje Moje Svete 

Besede. 

 

Širjenje Mojih Kriţarskih Molitev bo vaša prva naloga. 

 

Vi, Moja vojska, boste vodili največji Kriţarski Pohod Mojega Svetega Poslanstva na 

zemlji doslej. Na začetku vas bo malo, potem pa boste narastli na 20 milijonov. 

 

Molitve in trpljenje Ostanka Moje Cerkve lahko rešijo celotno človeštvo! Nikoli ne 

pozabite, da lahko vaše molitve rešijo duše najtrdovratnejših grešnikov. Tako močna 

je molitev. Zato se pripravite in zberite skupaj. Dobro se pripravite, kajti ţeleli vas 

bodo zaustaviti. Sprejmite zlorabe in ţalitve, ki bodo uperjene proti vam. 

 

Vedite, da vas bodo pri vašem Poslanstvu poskušali zaustaviti z raznovrstnimi 

argumenti. Toda vedite, da vas Jaz vodim in vam dajem moč. 



 

Vedite tudi, da boste vi, Moja Vojska, odgovorni za odrešenje milijonov duš; tudi 

za duše tistih, ki sicer ne bi imele sploh nobenega upanja. 

 

Naj se Moja Ljubezen dotakne vaših duš in vas poveţe skupaj v eno, v zedinjenju z 

Menoj, vašim Jezusom. 

 

Dovolite Mi, da vas prekrijem s Svojo Predragoceno Krvjo in vam podelim Darove, ki 

vam bodo pomagali, da Mi ostanete zvesti, tako da Mojega klica ne boste nikoli 

zanikali, ne glede na to kako močne bodo skušnjave. 

 

Moja močna Vojska, vse vas blagoslovljam. 

 

Vodil vas bom na vsakem koraku vaše poti proti Novi Dobi Miru. 

 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Rešitelj človeštva 

Jezus Kristus



DEVICA MARIJA: JUNIJ, MESEC KRIŢARSKEGA POHODA ZA 

SPREOBRNJENJE 

Četrtek, 31. maj 2012 ob 21.00 

Moj otrok, Satan in tiste duše, ki jih je okuţil, sedaj na vse moţne načine poskušajo 

spodkopati Najsvetejšo Besedo mojega Sina. 

Nikoli ne pozabi, da Satan najprej vsadi semena dvoma v srca izbranih duš. 

Tem Svetim Sporočilom bodo najbolj nasprotovali tisti, ki so tesno zdruţeni z mojim 

ljubljenim Sinom. 

Ko Satan to počne, pridobiva duše. 

Ne dovoli mu tega, otrok Moj. Umakni se in se ne ukvarjaj z njim. 

Moj Sin ni nikoli branil Svoje Svete Besede in tudi ti ne bi smela podleči tej 

skušnjavi. 

Obseg Satanskega vpliva raste in se širi po vsem svetu. 

Moji ubogi otroci tako zelo trpijo. Ţalostna sem in se jočem, ko vidim kako so nemirni 

in ţalostni. 

Moji otroci, molite za mir v teh časih, zato da se bodo Boţji otroci povsod po svetu 

obrnili k mojemu Sinu, da bi jim dal moč. 

Samo boţje posredovanje, ki vam je dano po milostih, ki jih izprosijo vaše molitve, 

lahko olajša vaše bolečine in trpljenje. 

Moj Sin hrepeni po tem, da bi duše prišle k Njemu, kajti samo On jim lahko da 

tolaţbo, ki jo potrebujejo. Nič drugega vam ne bo prineslo olajšanja v trpljenju, ki ga 

zdaj prenašate. 

Otroci, prosim vas, da posvetite mesec junij spreobrnjenju človeštva in da 

zagotovite, da bodo ljudje prosili za odpuščannje svojih grehov. 

Imenujte ta mesec, »mesec Kriţarskega pohoda za Spreobrnjenje« in molite kot 

eno, tako da se zbirate v molitvene skupine po vsem svetu. 

Sedaj vam dajem Kriţarsko Molitev za Kriţarski pohod Spreobrnjenja 

Kriţarska Molitev (58) – Kriţarski pohod Spreobrnjenja 

O dragi Jezus, prosim Te, objemi vse Boţje otroke in jih prekrij s Svojo 

Predragoceno Krvjo. Naj vsaka kapljica Tvoje Krvi pokrije vsako dušo in jo 

zaščiti pred hudobcem. Odpri srca vseh, še zlasti zakrknjenih duš in tistih, ki Te 

poznajo, a so omadeţevani z grehom napuha. Naj padejo na kolena in Te rotijo, 

da bi njihove duše preplavila Luč Tvoje Ljubezni. Odpri jim oči, da spoznajo 

Resnico. Izlij na njih roso Svojega Boţjega Usmiljenja in jih prekrij z Ţarki 

Tvojega Usmiljenja. Dragi Jezus, spreobrni vse duše po Milostih, za katere te 
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prosim: (osebni namen). Rotim Te za usmiljenje in ti darujem post enega dne v 

tednu ves mesec junij, v spravo za grehe vsega sveta. Amen. 

 

Otroci, en dan v tednu cel mesec junij se morate postiti. 

 

Vsak dan morate moliti Moj Roţni Venec in Roţni Venec Boţjega Usmiljenja. 

 

Otroci, tako boste rešili na milijone duš po Usmiljenju Mojega Sina, Jezusa 

Kristusa. 

 

Vaš ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

ŠTEVILO 666 BO SKRITO IN VGRAJENO V ČIPU, KI GA BOSTE 

PRISILJENI SPREJETI KOT ČE BI SPREJELI VSAKO CEPLJENJE 

 

Petek, 1. junij 2012 ob 20.15 

 

Moja preljuba hčerka, Antikrist ţe pripravlja svoj mirovni načrt, ki ga bo uvedel 

kmalu zatem, ko bodo vojne na Bliţnjem Vzhodu postale splošne razširjene in ko bo 

trpljenje in strašna muka dajalo znak, da ni več nobenega upanja. 

 

Nato se bo v svetu nenadoma pojavil in se razglasil za človeka miru, za sijajni dragulj, 

ki se bo lesketal sredi teme. 

 

Ko se bo pojavil, ga bodo imeli za enega največjih karizmatičnih političnih 

voditeljev vseh časov. 

 

Njegova čedna, privlačna in topla osebnost bo prevarala večino ljudi. 

 

Izţareval bo ljubezen, sočutje in zdelo se bo, da je Kristjan. Sčasoma bo pritegnil 

številne privrţence, njihovo število bo naraščalo, tako da bo postal kakor Jaz, 

Mesija. 

 

Videti bo kot da spodbuja edinost med vsemi narodi in v skoraj vsaki drţavi na svetu 

ga bodo imeli radi. 

 

Nato se bo zdelo, da ima nadnaravne sposobnosti. Številni bodo prepričani, da ga je 

poslal Moj Oče in da je on Jaz, Jezus Kristus, Odrešenik sveta. 

 

Molili ga bodo, ga ljubili, dajali zanj ţivljenje, on pa se jim bo posmehoval in se iz 

njih norčeval za njihovimi hrbti. 

 

To bo največja prevara vseh časov. Njegov načrt pa je, da ukrade vaše duše in vas 

odvede vstran od Mene. 



 

On in Laţni Prerok, ki bo kot Kralj sedel na Petrovem Sedeţu, bosta na skrivaj 

skovala eno svetovno religijo. 

 

Izgledala bo kot religija krščanskega tipa, ki spodbuja ljubezen. Vendar ta ne bo 

spodbujala medsebojne ljubezni, ki prihaja od Boga. Namesto tega bo spodbujala 

ljubezen in zvestobo Antikristu ter ljubezen do samega sebe. 

 

Ta gnusoba pa se ne bo zaustavila pri tem, kajti ko bodo zapeljali Boţje otroke, se bo 

napad začel. 

 

Nenadoma se bo od vseh zahtevalo, da sprejmejo en svetovni Ţig Zvestobe. Zdruţeni 

svet, v katerem bodo morali sodelovati vsi ljudje. 

 

Nadzorovali bodo vaš denar, dostop do hrane in vaš način ţivljenja. 

 

Pravila, teh bo veliko, bodo pomenila, da boste postali zaporniki. 

 

Ključ do vaše celice, ki vas bo drţal pod njihovim nadzorom bo Ţig Zveri. 

 

Število 666 bo skrito in vgrajeno v čipu, ki ga boste prisiljeni sprejeti kot če bi 

sprejeli vsako cepljenje. 

 

Ko vam ga bodo vstavili, bo zastrupil ne le vaš um in dušo, temveč tudi vaše telo, ker 

bo povzročil kugo z namenom, da iztrebi večina svetovnega prebivalstva. 

 

Ta Ţig ne smete sprejeti. Namesto tega vas bom Jaz poučil, kaj morate storiti. 

 

Številni bodo sprejeli Ţig, ker se bodo počutili nemočne. 

 

Pečat Ţivega Boga, Moja Kriţarska Molitev (33), je vaša rešilna bilka. 

 

Ko boste sprejeli Moj Pečat Zaščite, ki ga je svetu dal Moj Večni Oče, vam ne bo 

treba sprejeti Ţiga. 

 

Nihče se vas ne bo dotaknil. Vaš dom ne bo viden, iskan ali izbran za tarčo, kajti 

postal bo neviden v očeh Satanove vojske. 

 

Skriti boste morali hrano, ki bo vzdrţala nekaj let. Gojiti boste morali svoje pridelke, 

imeti svojo zalogo vode in imeti okrog vas vse Svete predmete. 

 

Moja Cerkev Ostanka bo rastla in se širila. Če bo potrebno, vam bo dano zatočišče. 

 

Zdaj je potrebno veliko načrtovati. 

 



Tisti, ki se posmehujejo temu kar delate ali vam porečejo: “Zagotovo vas Jezus ne bi 

prosil, da to storite? Mar On ne skrbi za Svoje verne v času njihove stiske?” 

 

Celo en hleb in eno ribo lahko pomnoţim. Zato ni pomembno, če imate le nekaj 

hrane, ker vas bom Jaz varoval in boste na varnem. 

 

Močno molite za tiste duše, ki se ne bodo mogle izogniti Ţigu. 

 

Te nedolţne duše, ki bodo v stanju milosti v trenutku, ko bodo prisiljene sprejeti čip, 

bodo rešene. 

 

Ostali morate načrtovati, da zaščitite svojo druţino in svojo zvestobo Sveti 

Evharistiji in Maši. 

 

Ko bo Antikrist pogoltnil vse religije, bo edino oroţje proti kateremu bo nemočen, 

Sveta Maša in Spremenjenje kruha in vina v Moje Telo in Kri, v Sveti 

Evharistiji. 

 

Moje Maše se morajo nadaljevati. Tisti, ki to veste, se zdaj zbirajte v večjem številu in 

začnite s pripravami. 

 

Prej, kot se boste pripravili, več milosti boste prejeli, da se bodo pomnoţile vaše vrste 

širom sveta. 

 

Na Skalo bo postavljena nova stavba, o kateri bodo trdili, da je Moj Novi 

Tempelj. Vendar to ni res. 

 

Toda, ko se bo preganjanje končalo, bo Moja Cerkev Ostanka in Moje Izvoljeno 

Ljudstvo ponovno zgradilo Tempelj in Moj Novi Jeruzalem se bo spustil iz Nebes. 

 

Spustil se bo v veličastvu. V Nebesih in na zemlji se bodo istočasno zaslišale trobente. 

 

In potem bom prišel Jaz. Moja hčerka, ti boš naznanila Moj Prihod. Številni bodo 

padli na tla in v zamaknjenosti jokali solze olajšanja, ljubezni in veselja. 

 

Končno bo napočil trenutek, katerega so čakali. Nebo bo zaţarelo, razlegal se bo grom 

in zbori angelov bodo prepevali v sladkem enozvočju, ko bodo vsi Boţji otroci 

pričakali Resničnega Mesija. 

 

Jaz, Jezus Kristus, bom prišel sodit. Nebesa in Zemlja bosta postali eno. 

 

Nastal bo Nov Veličastni sijaj, prenovljena zemlja in Novi Raj bo sprejel vse tiste, 

katerih imena so v Knjigi Ţivljenja. In zdruţili se bodo v eno. 

 

In ko bo stara, zaradi greha omadeţevana zemlja prišla k svojemu koncu, se bo Nova 

Doba šele začela. 



 

Za to si morate prizadevati. Do tega imate pravico kot del vaše naravne dediščine. 

 

Osredotočite se samo na rešitev vseh duš. 

 

Zaradi tega ignorirajte ovire, ki vam jih nastavljajo, preganjanje, bolečino in strahoto 

zla s strani drugih. Vse kar je pomembno, je reševanje duš. 

 

Vaš Odrešenik 

Jezus Kristus 



DEVICA MARIJA: TA GROZODEJSTVA SEM RAZODELA MALIMA 

OTROKOMA MELANIE IN MAXIMINU V LA SALETTE 

Sobota, 2. junij 2012 ob 11.00 

Otrok moj, pomembno je, da vsi tisti, ki ljubijo mojega Sina, v teh časih molijo za 

milost moči in vztrajnosti. 

Otroci, spoznanje, ki vam je dano po teh Sporočilih, vam bo pomagalo, da se 

pripravite. 

Nikoli ne mislite, da vi kot Boţja vojska ne boste mogli vzdrţati zlobnega reţima, 

ki se bo kmalu pokazal v svetu. 

Nikoli ne pozabite na moč Mojega Svetega Roţnega Venca. 

Nikoli ne pozabite, da je moč Mojega Očeta največja od vseh. 

Nobena moč ni tako močna, da bi lahko premagala Veličastno Moč Boga. 

Ko boste postali resnični Boţji otroci, tako da boste prišli k Očetu preko mojega Sina, 

boste zaščiteni. 

Strah je posledica neznanega, vendar pa se lahko pojavi tudi takrat, ko se 

razkrije Resnica. 

Dovolite, da vam milosti dane po Kriţarskih Molitvah podarijo notranji mir in 

duhovno moč, da lahko pomagate reševati duše. 

Več ko bo duš, ki se bodo spreobrnile k ljubezni mojega Sina, močnejši bo vaš 

Kriţarski pohod. 

Ljubite drug drugega, zdruţite se v molitvi in pomagajte rešiti Boţje otroke pred 

Antikristom. 

Molite, molite, molite, da bodo vse duše dovolj pogumne, da bodo zavrnile njegov 

strupeni Ţig. 

Ta grozodejstva sem razodela tako dolgo nazaj malima otrokoma Melanie in 

Maximinu v La Salette. Te prerokbe se bodo kmalu uresničile. 

Tema otrokoma sem povedala za zlobne načrte in onadva sta to sprejela. Otroci, sedaj 

morate sprejeti, da se morajo ti dogodki uresničiti. 

Veliko morate moliti, da bi ublaţili in omilili trpljenje, ki ga bo moralo prestati 

človeštvo. 

Bodite pogumni, otroci. 

Zaupajte v mojega Sina in Mu dajte svobodo, da vas vodi, kakor mora, tako da bodo 

duše rešene iz krempljev zveri. 

Vaš ljubljena Mati 

http://www.thewarningsecondcoming.com/virgin-mary-i-have-revealed-these-atrocities-to-the-little-children-melanie-and-maximin-at-la-salette-so-long-ago/
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Mati Odrešenja 



JEZUS: NIKOLI NE OMAHUJTE. NIKOLI NE DVOMITE V MOJO ROKO 

ZAŠČITE. 

Sobota, 2. junij 2012 ob 21.00 

Moja draga ljubljena hčerka, ko Mi bodo Moji verni dovolili, da preplavim njihove 

duše s Svojo brezpogojno ljubeznijo, bom vţgal v njih moč, ki jih bo osupnila. 

Pridite k Meni kakor zaupljivi otroci s preprostim in odprtim srcem, brez 

pričakovanj, in Jaz vam bom podaril mir, ki ga ne boste našli nikjer drugje. 

Čeprav se jočem nad tem, kako zelo sta zlo in pohlep preplavila svet, sem hkrati tudi 

poln veselja zaradi čiste ljubezni, ki jo Moji verni izkazujejo Meni, njihovemu Jezusu. 

V kakšno tolaţbo in uteho so Mi in kako si ţelim, da bi jih objel v Svojem naročju! 

Kako zelo si ţelim, da bi Me slišali reči, kako zelo jih imam rad! 

Kako hrepenim po dnevu, ko jih bom prijel za roko in jih privedel v Moje Novo 

Kraljestvo, tako da bodo končno prišli domov k Meni! 

Ta dan ni daleč proč. 

Moji verni, poslušajte Me sedaj. 

Bodite močni in vztrajajte v času preizkušenj, ki so pred vami, in nikoli ne 

obupajte. 

Hoja po poti, ki vas bo vodila v Moje kraljestvo, bo boleča. Mnogi se boste na tej poti 

spotikali in padli. 

Nekateri izmed vas boste zbeţali nazaj od koder ste prišli. 

Drugi se boste usedli, obupali in obtičali med začetkom svojega potovanja in vrati 

Večnega Ţivljenja. Vaša vera bo postala zelo šibka zaradi ovir, s katerimi se boste 

soočili. 

Tisti z močno vero boste neustrašni. Korakali boste naprej z vsemi svojimi močmi 

in vstopili boste v Novo Dobo Miru. 

Nič vas ne bo oviralo na poti. Vedeli boste kako prestati prihajajoče trpljenje. Znali se 

boste boriti proti sovraţniku. Brez strahu v svojih srcih boste poslušali vsa navodila, ki 

vam jih bom dal Jaz. 

Vedno si morate prizadevati, da se vrnete nazaj in nosite tiste, ki so šibkejši in se 

bojijo. Na svojih ramenih morate nositi tiste, ki nimajo volje in poguma, da bi se borili 

v Mojem Imenu. 

Tisti, ki bodo zavrnili vašo pomoč, bodo ostali zadaj in bodo postali del 

Kraljestva Zveri, iz katerega ni izhoda. 

Nikoli ne omahujte. Nikoli ne dvomite v Mojo Roko Zaščite. 

http://www.thewarningsecondcoming.com/jesus-never-falter-never-doubt-my-hand-of-protection/
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Če boste vse podredili Moji Sveti Volji, bom Jaz poskrbel za vse. 

Zaupajte Vame. Sledite Mi. 

Časa je malo, a vendar več kot dovolj, da se pripravite na boj, ki je pred vami. 

Ljubim vas vse. Nikoli ne pozabite na moč Moje Ljubezni. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Kralj Odrešenja 

Jezus Kristus 

 



PREŢIVITE MESEC JUNIJ V TIHI KONTEMPLACIJI KOT VAM JE 

NAROČILA MOJA LJUBLJENA MATI. 

Nedelja 3. junij 2012 ob 15.30 

Moja draga ljubljena hčerka, Moji verni morajo preţiveti mesec junij v tihi 

kontemplaciji kot vam je naročila Moja ljubljena Mati. 

Ta mesec je čas, ko lahko po Kriţarskem Pohodu Spreobrnjenja veliko ljudi prejme 

milost takojšnjega spreobrnjenja po ţrtvah tistih izmed vas, ki se boste odzvali Moji 

Materi, Materi Odrešenja. 

Ta mesec morate biti v tišini. 

Prosim vas, da čim bolj pogosto prihajate v cerkev molit Moj Roţni Venec 

Boţjega Usmiljenja ob 15.00 uri. 

Katoličani, prosim prejemajte Mojo Sveto Evharistijo v tem mesecu vsak dan, če 

je mogoče. 

Kajti v tem mesecu se bodo zaključevali načrti, ki neopazno potekajo, da bi 

povečali nemire na Bliţnjem vzhodu. 

Bodite močni. Bodite potrpeţljivi. Bodite poniţni v srcu. 

Izročite Mi svojo voljo in darujte svoje preizkušnje in ţrtve za spreobrnjenje vseh 

grešnikov. 

Pojdite v miru, Moj ljubljeni verni. 

Moj Sveti Duh vas prekriva v tem času, ko vas kličem k tej posebni poboţnosti. 

Vaš ljubljeni Jezus 

http://www.thewarningsecondcoming.com/spend-the-month-of-june-in-quiet-contemplation-as-instructed-by-my-beloved-mother/
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TAKO KOT SEM BIL ZAVRNJEN PRVIČ, BOM ZAVRNJEN TUDI DRUGIČ 

Ponedeljek, 4. junij 2012 ob 15.20 

Moja draga ljubljena hčerka, zelo malo ljudi izmed Mojega izbranega ljudstva, Judov, 

Me je sprejelo kot resničnega Mesija, ko sem prišel na svet in umrl za grehe človeštva. 

Tokrat bo zelo malo Kristjanov spoznalo, da sem Jaz tisti, ki sedaj govori z njimi, 

preden pridem drugič. 

Verjeli bodo laţem, ki prihajajo iz ust laţnivcev, laţnih prerokov, katere bodo 

ljubili, obenem pa bodo zavrnili Mene s sovraštvom, ki je v nasprotju z njihovo 

ljubeznijo do Boga. 

Tako kot sem bil zavrnjen prvič, bom zavrnjen tudi drugič. 

Ne bodite potrti zaradi tega kako se norčujejo iz Mene, Me brcajo, tolčejo in 

zasmehujejo Moja Sporočila, kajti takšno sovraštvo proti Moji Sveti Besedi lahko 

pride samo od Satana. Če postane Satanov bes tako intenziven, kot je sedaj, potem ste 

lahko prepričani, da je zaskrbljen zaradi duš, ki jih Jaz nameravam rešiti iz njegovih 

krempljev. 

Zatisnite si ušesa. Glejte naravnost pred sebe in se osredotočite le Name. 

Na vse moţne načine vas bodo napadali, Moji verni, da bi vas odvrnili od Mene. 

Vse argumente zoper Mojo Besedo, ki prihajajo od tistih, ki se ponašajo s svojim 

poznavanjem duhovnih stvari, je treba zavreči. 

V svojih dušah nimajo Svetega Duha, ker tega niso vredni zaradi greha napuha. 

Tako kot sem trpel, ko sem bil bičan ob stebru, sedaj spet trpim, ko Mojo Sveto 

Besedo s sovraštvom trgajo na koščke tisti, ki ţelijo zagotoviti, da bi ljudje 

zavrnili Mojo Besedo. 

Tem dušam sedaj porečem sledeče. Če ne boste sprejeli Moje Roke Usmiljenja za 

rešitev človeštva, zakaj imate takšno sovraštvo v svojem srcu? 

Mar ne veste, da vas Satan skuša zaslepiti za Resnico? 

Sovraštvo in obrekovanje ne prihajata od Mene. Če izvršujete te zlobne grehe, 

potem Me ne ljubite. 

Ko boste v času Opozorila stopili pred Mene, se boste vrnili nazaj k Meni, če boste 

imeli dovolj poniţnosti, da bi Me prosili za odpuščanje svojih grehov. 

Če sedaj ne boste ostali tiho, boste trpeli in vaše kesanje vas bo naredilo slabotne pred 

Menoj in trepetali boste. 

Kako velike bolečine Mi povzročate! 

Kako zelo trpim zaradi vas! 

http://www.thewarningsecondcoming.com/just-as-i-was-rejected-the-first-time-i-will-be-rejected-the-second-time/


Vi Me bičate na isti način kot sem bil bičan prvič. Kljub temu pravite, da ste 

Moji sveti učenci. 

Veliko ţalost Mi povzročate. 

Moji verni, ne ozirajte se na to zasmehovanje. 

Ne odpirajte svojih ust in ne zapletajte se s tistimi, ki se jezijo na vas in vas 

sovraţijo in ki obenem trdijo, da Me ljubijo. 

Kako Me morete ljubiti, če drug drugemu ne izkazujete ljubezni ali potrpeţljivosti? 

Hinavci ste, če bičate druge v Mojem Imenu. 

Nastopil je čas za drugo zavrnitev, ki se ne razlikuje od prve. 

Samooklicani sveti učenci se bodo norčevali iz Mojih prerokov, in se jim 

posmehovali, tako, da jih bodo poskušali ujeti v laţi na podlagi njihovega 

pomanjkljivega znanja o Svetem Pismu. 

Moji preroki ne razumejo Svetega Pisma in ne bodo branili Moje besede. 

Pa vendar bodo ti tako imenovani sveti učenci, prav kakor se je zgodilo v času 

Kronanju Moje Glave s Trnjem, skušali Moje preroke prikazati kot da so neumni in 

nevredni. 

Poleg tega si bodo močno prizadevali, da bi jih javno oţigosali in osramotili, 

obenem pa bodo razglašali, kako dobro poznajo Moje Nauke. 

Ustrahovanje se bo nadaljevalo, dokler ne bo ustavljeno po Opozorilu, ko bodo te duše 

spoznale zmoto v kateri so bile. 

Jokali in trpeli bodo zaradi tega, toda Jaz jim bom odpustil, ker jih ljubim. 

Vendar pa se mnogi ne bodo pokesali. Mojim prerokom poslednjih časov bodo 

povzročili strašno trpljenje in jih preganjali. Niti za trenutek se ne bodo ustavili. 

Prizadeli jih bodo z bolečinami, ţalitvami in napadi vseh vrst v Imenu Mene, Jezusa 

Kristusa, Sina Človekovega. 

Vse do konca bodo zanikali Mene, preko Moje Svete Besede, ki jim jo dajem v teh 

časih. 

Potem jim bo dana še ena moţnost, da sprejmejo Knjigo Resnice. Ali Me bodo 

sprejeli ali pa zavrnili. 

Nato bom zbral vse poniţne duše, ki Me ljubijo in Novo Nebo in Nova Zemlja se 

bosta zdruţila. 

Tisti, ki Me bodo še vedno zavračali, bodo vrţeni v Peklenski ogenj. 

Še zadnjič prihajam sedaj, da bi vas rešil. 

Odprite svoje srce in spoznajte, da sem Jaz, Jezus, ki vas kliče sedaj. 



Če tega ne morete videti, potem potrebujete veliko molitev zato, da bo lahko Sveti 

Duhu resnično vstopil v vaše duše. 

Vedite, da tisti, ki so blagoslovljeni s Svetim Duhom, ne ţalijo drugih, jih ne 

obrekujejo in ne izkazujejo sovraštva Boţjim otrokom. 

Oni ne ţelijo nadzorovati Boţjih otrok. 

Oni ne prelamljajo Deset Boţjih Zapovedi. 

Vaš Jezus 



SATAN NAMERAVA OBRNITI NEKATERE MOJE IZBRANE DUŠE ZOPER 

TO POSLANSTVO 

Torek, 5. junij 2012 ob 22.00 

Moja hčerka, nespametno je, da bi tisti, ki sledijo Mojim vidcem po vsem svetu, 

podlegli novemu načrtu Satana. 

On namerava obrniti nekatere Moje izbrane duše zoper to Poslanstvo. 

Obrnil jih bo enega proti drugemu. 

Med njimi bo ustvaril dvome zoper ta Sveta Sporočila in vam tako povzročil 

veliko bridkosti in ţalosti. 

Duhovno ljubosumje se bo dvignilo kakor pošast iz oceana in bo povzročilo 

strašno poplavo sovraštva ne le na Moja Sporočila, ampak tudi na vas. 

Moliti morate, ker se bo to zgodilo kmalu. 

Čakajte na te dogodke v vsakodnevni molitvi in ne dovolite, da bi vam zaradi teh 

napadov upadel pogum. 

Moji verni, bodite pozorni na to, kajti ko se bodo ti napadi v naslednjem mesecu 

začeli, boste tudi vi skušani, da bi podvomili v Mojo Sveto Besedo. 

Ta prerokba se bo odvila pred vami in bo najbolj zloben in boleč napad na to 

Poslanstvo doslej. 

Ne samo, da bo napad prišel od tistih, ki širijo sporočila tistih, za katere so prepričani, 

da so resnični vidci in preroki tega časa, podprli jih bodo tudi nekateri Moji posvečeni 

sluţabniki. 

Ta napad bo zastrupil veliko duš in mnogi Me bodo zavrnili. 

Ignoriraj te napade, Moja hčerka. Nadaljuj z delom in čim hitreje posreduj svetu Moja 

Sporočila. 

Pomembno je, da posreduješ Mojo Sveto Besedo in Moje molitve tudi tistim, ki Me ne 

ţelijo poslušati. Mnogi Mi bodo prisluhnili, ko bodo prišli v stik s temi Sporočili, Jaz 

pa jim bom nato podelil milost, da bodo spoznali Resnico. 

Nikoli, in res nikoli ne podcenjuj moč Satanovega vpliva nad seboj. 

Njegova tarča so še posebno tiste duše, ki jih potrebujem, da mi pomagajo pri Mojem 

Poslanstvu za rešitev človeštva. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

http://www.thewarningsecondcoming.com/satan-intends-to-poison-the-minds-of-some-of-my-chosen-souls-towards-this-mission/
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DEVICA MARIJA: OTROCI, KO TRPITE V TEM ŢIVLJENJU, SE 

PRIBLIŢATE MOJEMU SINU. 

Sreda, 6. junij 2012 ob 17.05 

Otroci, ko trpite v tem ţivljenju, se pribliţate mojemu Sinu. 

Trpljenje, čeprav je teţko, prinaša milosti, še posebej, če ga prostovoljno sprejmete za 

odrešenje duš. 

Ko trpite, se vedno spominjajte, kako zelo je trpel moj Sin. 

Vedite, da bi njegovo fizično mučenje človek zelo teţko prenesel. Toda duševno 

trpljenje je lahko prav tako boleče. 

Tisti, ki trpite morate prositi mene, vašo ljubljeno Mater Odrešenja, da vam pomagam 

spopasti se s trpljenjem. 

Vzela bom vaše trpljenje in ga v vašem imenu darovala svojemu ljubljenemu 

Sinu za rešitev duš. 

On bo vzel samo tisto, kar potrebuje, in vam bo dal tolaţbo. On bo nato olajšal vaše 

breme. 

Trpljenje je lahko oblika čiščenja duše. 

Če boste zavračali trpljenje in se borili proti njemu, vam to ne bo prineslo 

olajšanja. Postalo bo še veliko teţje breme. 

Če boste trpljenje darovali z ljubeznijo, bo vaše breme olajšano in napolnilo vas bo 

veselje. 

Nikoli se ne bojte trpljenja, kajti trpljenje vas pribliţa Presvetemu Srcu mojega Sina. 

Vaš ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

http://www.thewarningsecondcoming.com/virgin-marychildren-when-you-suffer-in-this-life-you-become-closer-to-my-son/
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600.000 PADLIH ANGELOV JE BILO LANI IZPUŠČENIH IZ GLOBIN 

PEKLA. NADALJNJIH 5.000.000 JIH JE BILO IZPUŠČENIH SEDAJ 

Četrtek, 7. junij 2012 ob 20.00 

Moja draga ljubljena hčerka, čas je, da vzamete v roke oroţje v Nebeški bitki, ki spet 

divja proti Satanu in njegovim padlim angelom.  

Satanova vojska angelov, ki je bila spuščena nad vse narode, in njihovi zvesti učenci 

na zemlji preganjajo sedaj Boţje otroke na vse mogoče načine. 

Znamenja tega so vidna. Krizo v moji Cerkvi, Katoliški Cerkvi, so ustvarile sile zla, 

katerih prvi cilj je spraviti jo na kolena. Pa ne le to, sile zla ţelijo uničiti in oskruniti 

Sveto Evharistijo. 

Satanov načrt je, da uniči vero Mojih vernih, tako da demoralizira Mojo Cerkev 

na zemlji. 

Veliko Mojih vernih ne časti več Mene, njihovega Odrešenika, ker obsojajo grehe 

tistih, ki Me zastopajo v Cerkvi. Kako zelo Me boli, ko Me tako hitro zapuščajo! 

Odpad v današnjem svetu je tudi načrtoval Satan, tako da je Boţje otroke 

pripravil do tega, da so zanikali svojo Vero. 

Namesto tega uporablja novo vero, pogosto znana kot New Age Religija. Namesto da 

bi poveličevali Boga, Večnega Očeta, poveličujejo človeka kot duhovno vzvišenega, 

ki ima oblast. 

Kot Lucifer, ki je ţelel biti ne samo kot Bog, ampak je hotel postati Bog, ţeli ta 

hitro razvijajoči se kult prepričati Boţje otroke, da sami vodijo svojo usodo, da je vse 

mogoče nadzorovati z laţnim verovanjem v metafizični svet, ki ne obstaja. 

Vera v laţne bogove kot so Buda je škodovala mnogim ljudem in jih zavedla v 

temačen svet, ki se na prvi pogled zdi bleščeč, ki pa ne more vţgati čiste 

medsebojne ljubezni. 

Namesto tega vse te New Age religije vodijo k eni sami stvari, in sicer k 

obsedenosti s samim seboj in ljubezni do samega sebe na račun bliţnjega. 

Vojne, ki jih ustvarjajo Satanove prostozidarske skupine, se mnoţijo in največja 

skupina med njimi bo prevzela nadzor na Bliţnjem vzhodu preko pokola. 

V Evropi bodo uvedli novo svetovno valuto, da bi zasuţnjili ljudi. 

Satanov vpliv je tako močan, da bo potrebno veliko molitve, da mu bo odvzeta moč, ki 

jo ima. Potem bo tu še skušnjava, da bi odvrnili Boţje otroke proč od Resnice. 

Satan se lahko igra z vašim umom. Čeprav nima moči, da bi bral vaše misli, lahko 

postavlja misli in dvome v vaš um. 

Ko se sprva uprete njegovim napadom in prosite za milosti, da bi se zaščitili, še 
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poveča svoje napade. 

Satan pošilja svoje demone, da bi mučili vernike. Če bi jih lahko videli, bi se zelo 

prestrašili. Dva ali trije vas lahko obkroţijo, povzročijo, da padete in postanete 

zmedeni, nemirni, vaš um pa napolnijo z zlobnimi mislimi zoper drugo osebo. 

Vse, kar je povezano z Bogom, Njegovimi Cerkvami, Njegovimi otroki in tistimi, ki 

ga predstavljajo na zemlji, so Satanova prva tarča. 

Potem napada tiste na visokih poloţajih, ki imajo nadzor nad ţivljenjem milijonov 

ljudi. Zavaja jih s korupcijo, manipulacijo oblasti in uvedbo slabih zakonov, ki so 

namenjeni povzročanju bolečin in stisk. On ustvarja vojne. 

Otroci, ne ignorirajte te bitke, ker je resnična. 

600.000 padlih angelov je bilo lani izpuščenih iz globin pekla. 

Nadaljnjih 5.000.000 jih je bilo izpuščenih sedaj. Nastopil je čas, da Boţja vojska 

v Nebesih uniči Satana. Prav tako je nastopil čas, da Moja Vojska na zemlji 

vzame oroţje v svoje roke. 

Čas je kratek. Čaka nas veliko dela. 

Molitev je oroţje. Spreobrnjenje je cilj. Zveličanje duš lahko doseţem le, če bodo 

ljudje sedaj prisluhnili Mojemu Glasu preko teh Sporočil. 

Satan to ve. On je preklel to Poslanstvo, zaradi tega pa bo veliko Boţjih otrok odvlekel 

proč od tega Poslanstva. Kljub temu pa ne more zmagati. Nihče ne more preprečiti, da 

bi bila odpečatena Knjiga Resnice, kajti Jaz, Jezus Kristus, sem tisti, ki sedaj trgam 

njene pečate. 

Kljub temu bodo prepričali veliko ubogih duš, naj gledajo v drugo smer. Jaz sedaj 

razkrivam Resnico, tako da jo lahko vidi ves svet, kot je bilo napovedano v Knjigi 

Razodetja. 

Nikoli se ne odzivajte na njegove napade. To lahko storite tako, da se ne odzivate na 

ţalitve in posmehovanje drugih, ko razglašate Mojo Sveto Besedo. Kajti ko se 

odzivate na njegove napade, mu dajate strelivo, ki ga potrebuje, da vas uniči. 

Vaš ljubljeni Jezus 

Odrešenik vsega človeštva 



SVOBODNA VOLJA VAM NE MORE BITI ODVZETA. OD VAS NE MOREM 

ZAHTEVATI, DA MI SLEDITE 

Petek, 8. junij 2012 ob 19.05 

Moja draga ljubljena hčerka, veliko ljudi, ki berejo te Moje Svete Besede, ki jih dajem 

človeštvu iz ljubezni, napačno razumejo Moje namene. 

Jaz, kot Sin Človekov, sem sklenil zavezo, da rešim celotno človeštvo. 

Moja Smrt na kriţu ni bil le navaden trenutek v zgodovini. 

Na Kriţu sem umrl, da bi prav vsakemu izmed vas podelil dar Večnega Ţivljenja. 

To je Moja slovesna obljuba. Ţivljenje v svetu, ki prihaja, Mojem kraljestvu na 

zemlji, je namenjeno vsem. 

Sedaj prihajam, da vas pripravim. 

Povedal sem vam ţe, da čeprav prihajam, da vas opozorim na to, kako nevarno je, če 

zavrnete Moje Nauke in Deset Zapovedi, ki jih je postavil Moj Večni Oče, ne morem 

Boţjim otrokom ukazati ali od njih zahtevati, da Me poslušajo. Kajti celotno človeštvo 

kot tudi angeli v nebesih, je prejelo poseben dar; dar svobodne volje. 

Svobodna volja vam ne more biti odvzeta. Od vas ne morem zahtevati, da Mi sledite. 

Jaz vas lahko opozorim in vam pokaţem vaše zmotne odločitve, ne morem pa 

zahtevati od vas, da se odzovete Mojemu Klicu. 

Jaz vas lahko samo prosim. 

Čeprav je svobodna volja dar, je lahko tudi ovira, ker jo Satan lahko uporabi, da 

polaga laţi v vaš um. 

On lahko zahteva od vas zelo nasilne stvari, proti katerim se boste zelo teţko borili, 

tako velika je njegova moč. 

Moja potrpeţljivost je v teh poslednjih časih na preizkušnji kot še nikoli doslej. 

Kljub Moji Smrti na Kriţu, ko sem z ljubeznijo daroval Svoje ţivljenje, da bi rešil 

vsakega od vas, so mnogi pozabili, kaj ta Daritev v resnici pomeni. 

Če sem dal Svoje ţivljenje za odrešenje človeštva, zakaj me Moji otroci ne poslušajo? 

Če Me sedaj preko teh Sporočilih ne ţelijo poslušati, je to izbira, za katero so se 

odločili po svoji svobodni volji. Zakaj potem še naprej napačno razlagajo in izkrivljajo 

vsebino Svetega Pisma? 

Jaz ne bom nikoli opustil svoje dolţnosti, da vas opozorim na nevarnosti, ki prihajajo, 

ne glede na to, kako zelo Me zavračate. 

Nevarnosti, o katerih govorim, niso le nadloge, ki jih načrtujejo zlobni Satanovi učenci 

nad vašimi narodi in nadzor nad vašim denarjem, vašo hrano in vašim ţivljenjem. 
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Ne, nevarnost, na katero morate biti najbolj pozorni, je nevarnost, da bi vašo dušo 

ukradel Satan in njegovi padli angeli. 

Ali boste upoštevali sedaj Mojo Besedo je popolnoma odvisno od vsakega izmed 

vas. 

Vse, kar vas prosim, je, da Me poslušate. Če Me ne boste poslušali in ne boste sprejeli 

posebnih milosti, ki vam jih Jaz zdaj dajem, pomeni, da ne boste ustrezno opremljeni, 

da bi rešili svojo dušo pred zverjo. 

Vse vas blagoslavljam. Tisti, ki ste zmedeni, prosim vas, da si izberete in molite 

molitve, ki so vam bile dane preko teh Sporočil. 

Pomagale vam bodo odgovoriti na Moj Klic iz Nebes. 

Vaš Jezus 



BOG OČE: JAZ SEM BOM BORIL V BITKI PRI HARMAGEDONU Z 

NEBEŠKO HIERARHIJO 

Sobota, 9. junij 2012 ob 15.45 

Moja draga hčerka, zaupaj, da bom Jaz, tvoj Nebeški Oče, storil vse, kar je v Moji 

Moči, da rešim vse Svoje otroke na zemlji. 

Ker moram spoštovati dar svobodne volje, ki sem ga podelil kot enega od največjih 

darov, da bi me človeštvo ljubilo po svoji volji in ne prisilno, bom Jaz storil čudeţe, da 

bi pripeljal Svoje otroke domov k Sebi. 

Ker sem Bog Pravičnosti, Jaz nikoli ne bi mogel opravičiti ali sprejeti zla, toda 

odpustil bom vsem tistim, ki se bodo vrnili k Mojemu Sinu in prosili za odpuščanje 

grehov, ko bodo spoznali vsebino Knjige Resnice. 

Jaz se bom boril v bitki pri Harmagedonu z Nebeško Hierarhijo in obljubljam, 

da bom premagal sovraţnika in demone, ki jih pošilja Lucifer. 

Bliţa se čas, ko bo Satan pregnan za 1000 let. Gorje človeku, ki se ne bo odrekel 

njemu in njegovi hudobiji! 

Vsem bo pokazana resnica Moje Boţanske Ljubezni in Moja ţelja, da bi z vsemi delil 

Moje čudovito Kraljestvo, Moj Raj. 

Preko Svojih prerokov bom poskušal na vse moţne načine ljudi pritegniti v naročje 

Mojega Sina. 

Moji otroci, ne zapuščajte Mene, vašega ljubečega Očeta. 

Pridite, prisluhnite Mojemu Klicu. 

Ne zavrnite svoje dediščine. 

Sedaj se soočate z najhujšo krizo od stvarjenja človeštva dalje, kajti prišel je čas, da 

sprejmete dokončno odločitev. 

Zavedajte se, da vam bo ponujena vsaka laţ, vsaka skušnjava, da bi iskali tolaţbo v 

objemu Satana in njegovih demonov, zato, da vam ukradejo dušo. 

Samo tisti, ki namenjajo svoj čas varovanju svoje vere preko molitve in 

zakramentov, bodo dovolj močni, da ne bodo podlegli Satanovi moči. 

Ne pozabite, da Satan ne more zmagati, ker nima moči za to. Satan bo sedaj napadel 

vse ljudi, celo svete duše, da bi zavrnile Mene in Mojega ljubljenega Sina. 

Potegnil vas bo v brezno teme in zmede in ujeti boste v zapleteno mreţo prevar, iz 

katere se ne boste mogli rešiti. 

Poslušajte Me zdaj. Poslednja bitka se je začela. Ne naredite napake, da bi zavrnili ta 

klic iz Nebes, kajti to bi pomenilo, da boste izgubljeni za vso večnost. 

O, ko bi lahko videli tragedijo duš, ki bodo zavrnili ta Kelih Odrešenja! 
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Nemočno bodo skupaj s Satanom padli v globine Pekla, iz katerega ni povratka. 

Kot vaš Oče vas moram opozoriti na nevarnosti, s katerimi se soočate. 

Zakaj ne ţelite poslušati? 

Če verujete v Mene, potem vedite, da bi vam poslal Svoje preroke, da vas 

opozorijo. 

Mar nisem pošiljal preroke ţe v preteklosti? Ali so jim ljudje prisluhnili? Ne, 

veliko ljudi ni prisluhnilo Mojim prerokom in potem so se prerokbe uresničile 

pred njihovimi nevernimi očmi. 

Tokrat prihajam, da vam sporočim, da je blizu čas, ko bo Moj Sin, Resnični 

Mesija, ponovno prišel. 

Satan to ve. Njegovo sovraštvo do Mene je tako močno, da bo storil vse, da odvrne 

Moje otroke stran od Mene. 

Jaz sem vaš Bog, Začetek in Konec. 

Jaz sem na začetku ustvaril svet in po Moji roki bo svet, kot ga poznate, prišel h 

koncu. 

Toda za vas Moji ljubljeni otroci, ki se boste odpovedali Satanu, je pripravljen 

novi svet, Novi Raj na zemlji v vsej svoji slavi. 

Ne obrnite se proč. 

Ne dovolite, da bi pomanjkljivo človeško razmišljanje preprečilo vam in vašim 

ljubljenim vstopiti v ta čudoviti Raj, kjer boste imeli vsega v izobilju. 

Izberite Moj Raj ljubezni, radosti in lepote, ki je poseben kraj, kjer boste ţiveli v 

popolni harmoniji, v duši, telesu in duhu. 

V Mojem Raju ne bo razpadljivosti in greha, ampak samo ljubezen, kjer boste ţiveli 

zdruţeni z Mojo Boţansko Voljo. 

Vaš ljubeči Nebeški Oče 

Bog Najvišji 



LAŢNI PREROK NE BO PREVZEL LE KATOLIŠKE CERKVE, TEMVEČ 

BO ZAPOVEDOVAL VSEM KRŠČANSKIM CERKVAM. 

Nedelja, 10. junij 2012 ob 15.30 

Moja draga ljubljena hčerka, prosim, da vsi Moji verni v teh časih pokaţejo pogum. 

Sedaj ni čas, da se zgrudite na tla in jokate. Sedaj je čas, da se borite za svoje 

odrešenje. 

Vse Krščanske Cerkve, vse duhovnike in vse tiste, ki ste svoje ţivljenje posvetili 

Meni, vašemu Jezusu, sedaj prosim, da prisluhnete Mojim prošnjam. 

Nikoli se ne odvrnite od Resnice Mojih naukov. 

Nikoli se ne odvrnite od Mene. 

Nikoli se ne odvrnite od Moje Cerkve, kajti Jaz sem Cerkev. 

Nikoli se ne odvrnite od Mojega Telesa, kajti Jaz sem Kruh ţivljenja. 

Nikoli ne sprejmite laţi, ki bodo kmalu uvedene, da bi izpodrinile Mojo Cerkev na 

zemlji. 

Čas je, da se pripravite. 

Kmalu vas bodo silili sprejeti novo religijo, ki jo bo ustvaril človek. 

Kmalu vas bodo na silo hranili z nečim, kar bo videti kot Sveta Evharistija, 

vendar to ne bo Moje Telo. 

To bo nekaj praznega, nerodovitnega in ne bo imelo v sebi nobenega resničnega 

ţivljenja. 

Edina Sveta Evharistija, ki obstaja, je način, na katerega se Mojo Navzočnost 

daje poznati pri Daritvi Svete Maše, kot je zdaj. 

Nikoli se ne oddaljite od tega, tudi če vas v to silijo pogani, ki se bodo polastili Mojih 

Krščanskih Cerkva. 

Ti bodo oskrunili Moje Cerkve in jih spremenili v nič drugega kot v mesta zabave in 

socialnih stikov. 

Vedno morate slediti navodilom, ki sem jih dal Mojim Apostolom pri Zadnji Večerji. 

Sedaj morate poskrbeti, da bo vse na svojem mestu, preden se bo začel napad. 

Kajti kmalu se vam bo zdelo nemogoče slediti laţnemu nauku, ki vam ga bo vsiljevala 

gnusoba, ki prihaja. 

Laţni Prerok ne bo prevzel le Katoliško Cerkev, temveč bo zapovedoval vsem 

Krščanskim Cerkvam katere bo zdruţil v eno. 

Toda to ne bom Jaz, Jezus Kristus, na katerem bo zgrajen Novi Tempelj. To bo 
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tempelj, ki bo zamenjal Sveti Sedeţ, da bi častil zver. 

Prisluhnite sedaj Mojim Besedam, kajti kmalu boste videli Resnico. 

Tisti, ki ste dovolj pogumni, da se boste zoperstavili temu preganjanju vaše vere 

morate zdaj začeti načrtovati. 

Tiste, ki nimate moči za boj proti vladavini Antikrista in Laţnega Preroka: padite zdaj 

na kolena in Me rotite, naj vam pomagam. 

Jaz vas bom vodil po Svojih novih voditeljih, ki se bodo pojavili med vami, ki jih 

bosta vodili Moji dve priči. 

Henoh in Elija, ki sta prisotna v Mojih Krščanskih Cerkvah na zemlji in 

Izraelova Hiša, bosta kmalu vplivala na pridiganje Evangelija po vsem svetu. 

Nič ne bo zaustavilo širjenja Resnice. 

Časi bodo teţki, toda vstanite in sledite Moji Vojski na zemlji in rešenih bo več duš. 

Ne zapustite črede, ki sem vam jo Jaz zaupal, da bi jo vodili. 

Ne bojte se, kajti rešeni boste le, če boste sledili Meni v Večno Ţivljenje. 

Če boste sledili Laţnemu Preroku, vas ne bom samo izgubil, ampak boste vodili tudi 

nedolţne duše po poti v Pekel. 

Bodite pogumni, Moji posvečeni sluţabniki. 

Sprejmite, da je čas za Moj povratek pred vrati. Ne smete zapravljati časa. 

Vaš Jezus 



MATI ODREŠENJA: MOLITE ZA KRŠČANSKE CERKVE, DA JIM BODO 

DANE MILOSTI, DA BRANIJO SVOJO VERO. 

Ponedeljek, 11. junij 2012 ob 12.02 

Boţji otroci po vsem svetu, zdruţite se kot eno in rotite Večnega Očeta za Usmiljenje 

v teh časih.  

Otroci, izlijte svoja srca Mojemu Očetu in Ga prosite, da vas zaščiti in vas 

prekrije z Dragoceno Krvjo Njegovega Sina. 

Od zdaj naprej morate vsak dan moliti k Bogu Očetu v Imenu Jezusa Kristusa, 

Odrešenika Sveta, za vsakršno zaščito pred zlobnimi silami, ki se sedaj nekontrolirano 

širijo povsod po svetu.  

Molite, molite, molite za Krščanske Cerkva na zemlji, da jim bodo dane milosti, 

da branijo svojo vero. 

Nikoli ne obupajte, otroci, kajti ko boste enkrat prisegli zvestobo Mojemu Sinu in 

molili za moč, bodo vaše molitve uslišane. 

Danes vas prosim, da nadaljujete s Kriţarskimi molitvami za spreobrnjenje in 

molitvijo Svetega Roţnega Venca in Roţnega Venca Boţjega Usmiljenja. 

Ta mesec je namenjen spreobrnjenju številnih narodov. 

Še naprej se morate postiti za rešitev duš. Postite se vsak po svojih zmoţnostih. 

Otroci, nadaljujte z molitvijo za spreobrnjenje, ki je v teh časih tako zelo 

potrebno. 

Hvala, ker ste se odzvali mojemu klicu. 

Mati Odrešenja 
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NE POZABITE, TO JE VOJNA, V KATERI BO ZMAGAL OSTANEK MOJE 

CERKVE NA ZEMLJI. 

Ponedeljek, 11. junij 2012 ob 16.30 

Moja draga ljubljena hčerka, tiste duše, ki jih je po teh Sporočilih vnela Moč Svetega 

Duha, se bodo kmalu zdruţile v eno, v vseh narodih. 

Zdruţili se bodo kot eno in razglašali Mojo Besedo, tako da bo vsaka izgubljena duša 

lahko iztrgana iz krempljev zveri. 

Ostanek Moje Cerkve se bo hitro zbral skupaj in se bo razširil po vsem svetu. 

Molitev jih bo zdruţila skupaj v eno Sveto Cerkev. 

Jaz bom poslal pomoč obema Mojima Cerkvama, Mojima Dvema Pričama na zemlji. 

Potem se bosta dvignili in pogumno razglašali Resnico v vsakem kotičku sveta. 

Moj Glas bo donel kot grom in tisti, ki Me resnično ljubijo, Me bodo prepoznali. 

Milosti Svetega Duha bodo vţgale duše Mojih vojakov in ti bodo korakali naprej in 

Mi pomagali rešiti človeštvo. 

Razveselite se, Moja Vojska, kajti blagoslovljeni ste, da ste bili izbrani za to 

veličastno nalogo! 

Iz ljubezni do Mene, vašega Boţanskega Odrešenika, boste pomagali rešiti svoje 

uboge brate in sestre, da jih Satan ne bo pogubil. 

Pridite zdaj, Moji verni in Mi dovolite, da vas vodim skozi gosto in trnovo 

dţunglo v Luč Mojega Novega Kraljestva na zemlji. 

Nikoli se ne bojte Moje Roke, ko vas sedaj neustrašno vodim v bitki proti Antikristu. 

Ne pozabite, to je vojna, v kateri bo zmagal Ostanek Moje Cerkve na zemlji. 

Prav tako ne pozabite, da bo število duš, ki bodo lahko rešene, odvisna od moči 

vaše vere, vaše velikodušnosti duha in vaše pripravljenosti, da trpite v Mojem 

Svetem Imenu. 

Ljubim vas. 

Blagoslavljam vas. 

Dajem vam milosti, ki jih potrebujete sedaj, da vzamete svojo bojno opremo in 

odkorakate v Večno Ţivljenje. 

Vaš ljubljeni Jezus 
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PREIZKUS VERODOSTOJNOSTI PREROKOV JE V MOLITVAH, KI SO 

JIM DANE ZA ČLOVEŠTVO. 

Torek, 12. junij 2012 ob 17.58 

Moja draga ljubljena hčerka, vedi, da nikoli ne bi obsodil tistih, ki pravijo, da 

prihajajo v Mojem Imenu, a ki to ni res. 

Jaz ljubim vse Boţje otroke, tudi laţne preroke, ki so poslani, da bi v teh časih 

zmedli človeštvo. 

Veliko teh duš je napolnjenih z ljubeznijo do Mene in čutijo potrebo, da bi se Mi 

pribliţali. Te duše mislijo, da prejemajo boţja sporočila, toda ne po svoji krivdi. Moliti 

morate za te duše. Nikoli jih ne smete obsojati. 

Potem so tu še tisti, ki pravijo, da prihajajo v Mojem Imenu, ki pa nosijo 

znamenje zveri. To so volkovi v ovčji preobleki, ki hočejo ujeti čiste duše in jih 

omadeţevati z grehom prevare. 

To so nevarni Laţni Preroki, katerih cilj je sprevreči resnico Mojih Naukov na 

takšen način, da se to ne opazi. 

S fasado laţne poniţnosti vas bodo prepričali, da boste v Mojem Imenu verjeli v laţi. 

Predloţili bodo tolerantno masko prevare in vi boste prepričani, da širijo Resnico. 

Preizkus verodostojnosti prerokov je v molitvah, ki so jim dane za človeštvo. 

Spreobrnjenje se z močjo Svetega Duha hitro širi, kadar sporočila prihajajo iz 

Nebes, namenjena pa so vsem religijam, vsem veroizpovedim, da bi se zdruţile v 

eno. 

Sedaj vas pozivam k molitvi za tiste duše, ki zmotno verjamejo, da govorijo z glasom 

iz Nebes. Molite zanje, da jim bo dana moč, da prosijo za poniţnost, ki jim bo odprla 

oči za resnico. 

Molite, da ne bi dovolili, da njihove duše uporabi Satan, da bi tako povzročali zmedo 

med Boţjimi otroki. 

Molite tudi za tiste, ki ne govorijo v Boţjem imenu, pač pa zavestno govorijo s 

Satanovim jezikom. Tudi oni potrebujejo vaše molitve, kajti Satan jih neusmiljeno 

uporablja kot sredstva za širjenje laţi. 

Vaš ljubljeni Jezus 
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PRISEGA ZVESTOBE VOLJI BOGA OČETA 

Sreda, 13. junij 2012 ob 16.00 

Moja draga ljubljena hčerka, Moj Večni Oče je zapustil človeštvu Veliki Dar 

Njegovega Pečata, zaradi tega pa morajo Njegovi otroci priseči svojo zvestobo 

Njegovi Boţanski Volji. 

Prosim, da vsi Boţji otroci, ki bodo korakali naprej v Njegovi vojski in pomagali rešiti 

duše vseh Boţjih otrok, tudi zakrknjene grešnike, izrečejo to prisego: 

Kriţarska Molitev (59) Prisega zvestobe Boţji Volji 

 

O Bog Najvišji, o Nebeški Oče, prisegam ti neomajno zvestobo, da Te bom častil 

in ubogal v vseh stvareh povezanih s Tvojo Boţjo Voljo na Zemlji. Po Sveti Krvi 

Tvojega edinega ljubljenega Sina, resničnega Mesija, Ti darujem svoje misli, 

svoje telo in svojo dušo, v imenu vseh duš, da se bomo v Tvojem Nebeškem 

Kraljestvu, ki prihaja lahko zdruţili v eno, tako da se bo zgodila Tvoja Volja, 

kakor je v Nebesih tako na Zemlji. Amen. 

 

Svoje duše morate izročiti Mojemu Nebeškemu Očetu v znamenje vaše vere in v 

spomin na Mojo Smrt na Kriţu, zato da bo vsak od vas lahko pil iz Keliha Odrešenja. 

Vaš Jezus 

http://www.thewarningsecondcoming.com/pledge-of-allegiance-to-the-divine-will-of-god-the-father/


OPOZORILO, ČEPRAV SE GA NE SMETE BATI, BO POVZROČILO 

BOLEČINO TISTIM, KI NE BODO V STANJU MILOSTI. 

Četrtek, 14. junij 2012 ob 18.15 

Moja preljuba hčerka, Jaz, tvoj ljubljeni Jezus, ţelim, da prosiš vse Moje verne, naj 

upoštevajo Moja Navodila. 

Ozrite se na vsakega člana vaše druţine, na tiste v vaši sredi, ki ne sledijo Mojim 

Naukom. 

Ozrite se na tiste duše med vami, ki sem jih izgubil in ki Me odkrito zavračajo. Nato 

vas prosim, da močno molite zanje. 

Rotiti morate Usmiljenja za njihove duše. Vaše molitve in ţrtve jih lahko obvarujejo 

pred strašnim trpljenjem med očiščevanjem v času Opozorila. 

Opozorilo, čeprav se ga ne smete bati in ga morate sprejeti kot Moj posebni Dar, 

bo povzročilo bolečino tistim, ki ne bodo v stanju milosti. 

Pripravite svoje duše pred Opozorilom, kajti zdrave duše bodo Opozorilo doţivele kot 

Radostni Dogodek. 

Zdrave duše ne bodo trpele, ker bodo v stanju milosti, še posebej če redno 

prejemajo Zakrament Spovedi. 

Njihova moč bo pomagala tistim, ki bodo morali po Opozorilu prestati bolečino Vic. 

Tistim, ki ne bodo poslušali, pomagajte z vsakodnevno molitvijo Mojega Roţnega 

Venca Boţjega Usmiljenja. 

Meni, svojemu Jezusu, darujte ţrtve v zadoščenje za grehe vaših druţin. 

Jaz bom izkazal Usmiljenje vsem, ki bodo sprejeli temačno stanje svoje duše, ko 

jim bodo v času Opozorila pokazani njihovi grehi. 

Odpuščeno bo samo tistim, ki imajo pravo poniţnost in čisto srce. 

Otroci, ki so Me zapustili obupno potrebujejo vaše molitve. 

Sedaj vam dajem molitev, ki jo morate moliti za njihovo spreobrnjenje v času 

Opozorila: 

Kriţarska Molitev (60) za Spreobrnjenje druţin v času Opozorila 

O dragi, ljubljeni Jezus, rotim Te, usmili se duš mojih druţinskih članov (imenuj 

jih). Darujem Ti svoje trpljenje, preizkušnje in molitve za rešitev njihovih duš 

pred duhom teme. Naj se Ti niti eden izmed teh Tvojih otrok ne odpove ali 

zavrne Tvoje Roke Usmiljenja. Odpri njihova srca, da se oklenejo Tvojega 

Presvetega Srca, da bodo lahko prosili za odpuščanje, ki je potrebno za rešitev 

pred peklenskim ognjem. Daj jim priloţnost, da se poboljšajo in spreobrnejo z 

Ţarki Tvojega Boţjega Usmiljenja. Amen. 

 

http://www.thewarningsecondcoming.com/the-warning-while-not-to-be-feared-will-cause-pain-in-those-not-in-a-state-of-grace/
http://www.thewarningsecondcoming.com/the-warning-while-not-to-be-feared-will-cause-pain-in-those-not-in-a-state-of-grace/


Boţji otroci, vsak dan se pripravljajte na Opozorilo, kajti lahko se zgodi kadarkoli. 

Vaš Jezus 



NEBO SE BO ODMAKNILO, KOT DA BI SE ODPRLA STREHA 

Sobota, 16. junij 2012 ob 19.40 

Moja draga ljubljena hčerka, Mojo Besedo sedaj bere na milijone ljudi po vsem svetu. 

Jaz sedaj pripravljam vse Boţje otroke na Moje Boţje Usmiljenje. 

Tisti, ki so blagoslovljeni s Svetim Duhom bodo ob branju Mojih Sporočil takoj 

prepoznali, da prihajajo z Mojih Boţanskih Ustnic. 

Tisti, ki pravijo, da Me poznajo, a Me ne prepoznajo preko teh Sporočil, si 

vseeno ne morejo pomagati, da ne bi brali Moje Besede, čeprav se borijo proti 

Meni. 

Moja Sporočila jih privlačijo, čeprav Me zavračajo. 

Se mar ne zavedajo, da je Sveti Duh, ki sicer miruje v njihovih dušah, Tisti, ki jih 

kljub temu vleče k Meni? 

Njim porečem sledeče. Kmalu vam bodo v času Opozorila pokazani vaši prestopki. 

Vaše sovraštvo do Moje Besede vam bo razodeto in tedaj boste spoznali Resnico. 

Ko se bo to zgodilo, se morate pridruţiti svojim bratom in sestram in se boriti za 

pravico, da boste branili Mojo Cerkev na zemlji. 

Nebo se bo odmaknilo, kot da bi se odprla streha in pojavil se bo ogenj in plameni 

Mojega Boţjega Usmiljenja. 

Zemlja se bo stresla s tako veliko silo, da ne bo nihče ušel Mojim Očem, Mojemu 

Duh in Mojemu Daru. 

Mnogi bodo trepetali od strahu, kajti takrat bodo prvič spoznali, da imajo dušo. 

Spoznali bodo, da je njihova ljubezen do njihovih teles in do vseh telesnih čutov, ki so 

jih negovali, brez pomena. 

Videli bodo vsak delček svoje duše, vendar ne s svojimi lastnimi očmi. Svojo dušo 

bodo videli skozi Moje Oči. 

Občutili bodo slabost in gnus, kot ju občutim Jaz, ko vidim grdobijo njihovih 

bednih prestopkov. 

Videli bodo, kako pokvarjeno je bilo njihovo obnašanje do drugih in zlo, ki so storili 

svojim bliţnjim, svojim bratom in sestram. 

Nato bodo videli svoje samoljubje, svojo nečimrnost in svojo ljubezen do laţnih 

malikov in spoznali bodo, kako zelo Me vse to ţali. 

Tisti s hudimi grehi se bodo počutili slabo, bolelo jih bo in ne bodo mogli vzdrţati 

groze zaradi tega, kar bodo videli. Potrebovali bodo veliko moči, da bodo vzdrţali 

očiščenje, ki je potrebno, da bodo lahko preţiveli in hodili po poti Resnice. 

http://www.thewarningsecondcoming.com/the-skies-will-be-peeled-back-as-if-a-roof-has-opened/


Pomembno je razumeti, da je Opozorilo prav to. Jaz prihajam, da opozorim 

Boţje otroke, da so njihovi grehi lahko in tudi bodo odpuščeni. 

Jaz prihajam, da jim pokaţem, kako bo potekal Sodni Dan. To pomeni, da bodo rešeni 

vsi tisti, ki bodo takrat prosili za odpuščanje svojih grehov. 

Tistim, ki Me bodo še vedno zavračali, bo dano še malo časa, da se pokesajo. Če bodo 

še vedno zavračali Mojo Roko Usmiljenja, bom prisiljen, da se umaknem. 

Potem bom postavil pravične na eno stran in krivične na drugo. Takrat bo še ena 

priloţnost, da Me prosite za odpuščanje, če pa boste zavrnili Mojo Roko Ljubezni in 

Usmiljenja, boste vrţeni v Pekel. 

Ta prerokba je bila napovedana ţe od začetka. 

Sprejmite Opozorilo in rešite svoje duše, dokler še lahko. 

Vaš Jezus 



NJIHOVI ZLOBNI NAČRTI TUDI VKLJUČUJEJO NOVO GLOBALNO 

CEPLJENJE, KI BO POVZROČILO BOLEZNI PO VSEM SVETU 

Nedelja, 17. Junij 2012 ob 20.15 

Moja draga ljubljena hčerka, načrti prostozidarskih skupin, da prevzamejo nadzor nad 

svetovnimi valutami so ţe skoraj končani. 

Njihovi zlobni načrti tudi vključujejo novo globalno cepljenje, ki bo ustvarilo bolezni 

po vsem svetu in povzročilo trpljenje v takšnem merilu kot ga še ni bilo videti doslej. 

Izognite se kakršnemukoli nenadnemu globalnemu cepljenju, ki bo javno 

razglašeno, kajti le-to vas bo ubilo. 

Njihovi zlobni načrti bi šokirali vse nedolţne duše, ki se sploh ne zavedajo kako 

močni so ti ljudje. 

Te ljudi vodi poţelenje po oblasti, bogastvo in ţelja, da bi bili bogovi v vsem kar 

počnejo. Oni verjamejo, da so nepremagljivi. 

Oni imajo pod svojim nadzorom banke, vlade in so odgovorni za povzročanje groze na 

Bliţnjem Vzhodu. 

Oni imajo nadzor nad večino svetovnih medijev, resnica njihove hudobije pa je skrita 

za tako imenovanimi »humanitarnimi organizacijami«. 

Na ţalost le malo Boţjih otrok pozna njihove načrte. 

Vedite, da bo Roka Mojega Očeta padla nenadoma in zelo hitro na tiste narode, ki 

ščitijo te zlobne voditelje. 

Udarjeni bodo s cunamiji in potresi takšnih razseţnosti, da bodo izbrisani iz obličja 

zemlje. 

Tisti, ki verjamejo, da so tako zelo močni bodo videli ogenj padati iz neba tik pred 

Mojim Drugim Prihodom. 

Vsa morja bodo postala ognjena. Ne bodo se mogli skriti pred Roko Kazni, ki bo padla 

na tiste zlobne duše, ki bodo zavrnile Moj Kelih. 

Vse do zadnjega diha se bodo upirali in borili proti Mojemu Večnemu Očetu in 

Nebeškim močem. 

V sodelovanju z Antikristom, ki prihaja iz teh skupin, bodo spoznali svoja kriva pota 

potem ko bo ţe prepozno za njih. 



Številni ljudje iz teh skupin; voditelji bank, voditelji vlad, direktorji velikih podjetij, ki 

so povezani med seboj in ki sodelujejo skupaj, da bi iz običajnih ljudi naredili berače, 

se bodo spreobrnili po Opozorilu. Torej, to je dobro. 

Dan, ko bom ločil tiste duše, ki Me ljubijo od tistih, ki so se pridruţili Satanu, ni več 

daleč stran. 

Opozarjam vas: čas za spreobrnjenje je omejen. Duše, ki so najbolj potrebne Mojega 

Usmiljenja pripadajo tem zlobnim skupinam, ki nimajo nobenega spoštovanja do 

Boţjih Zakonov. 

Moliti morate, da bodo spoznale Resnico. 

Moliti morate, da bodo prenehali povzročati stiske preko strašnih zakonov, ki jih ţelijo 

vpeljati. 

Moliti morate za zaustavitev genocida, ki ga načrtujejo, hujšega genocida kot ga je 

povzročil Hitler v Drugi Svetovni Vojni. 

Ta skupina, ki je največja po številu odkar je nastala v srednjem veku, so Satanova 

vojska. To skupino bo vodil Antikrist. Več desetletij so načrtovali, da bi nadzorovali 

banke po vsem svetu. 

Zadnjih 15 let so načrtovali, da bi uvedli Ţig Zveri, čip, ki ga bo vsak moški in ţenska 

prisiljena sprejeti v svoje telo z namenom, da bi lahko kupovali hrano. 

Sedaj ko je prišel čas, da uvedejo Novo Svetovno Denarno Valuto, vedite, da lahko 

molitev, in to veliko molitve, pomaga omiliti večino njihovega načrta. 

Dajem vam molitev za preprečitev Novega Svetovnega Reda. 

Kriţarska Molitev (61) za preprečitev Novega Svetovnega Reda 

"O dragi Nebeški Oče, v spomin na Kriţanje Tvojega ljubljenega Sina, Jezusa 

Kristusa, Te rotim, da nas, Svoje otroke, zaščitiš pred kriţanjem, ki ga načrtuje 

Antikrist s svojimi privrţenci, da bi uničil Tvoje otroke. Podari nam milosti, ki 

jih potrebujemo, da zavrnemo ţig zveri. Pomagaj nam v boju proti zlu, ki ga v 

svetu širijo Satanovi privrţenci. Rotimo Te, dragi Oče, zaščiti vse Svoje otroke v 

teh strašnih časih. Naredi nas dovolj močne, da se dvignemo in da vselej 

oznanjamo Tvojo Sveto Besedo. Amen." 

Moja hčerka, ţalosten sem, ker ti moram razodeti te stvari. Moji verni morajo 

razumeti to kar se dogaja po svetu. 

Tisti, ki ne verjamejo v ta Sporočila, ne bodo imeli več nobenih dvomov, ko se bo 

Antikrist razodel v svetu, prav tako kot sem to napovedal. 

Zdruţite se morate v molitvene skupine po vsem svetu in moliti. 



Večje število Mojih vernih se bo zdruţilo v molitvene skupine po vsem svetu, 

močnejša bo navzočnost Svetega Duha, zaradi tega pa bo šibkejša Satanova vojska. 

Naj vas ne bo strah, kajti s tem preganjanjem, ki prihaja, se lahko soočite neustrašno. 

Če se boste dobro pripravili tako, da boste sledili Mojim navodilom in vztrajali v 

vsakodnevni molitvi, se bo vse to hitro odvilo. 

Vedno zaupajte Vame. 

Ne pozabite, da sem umrl za vaše grehe. Spodobi se torej, da Mi dovolite, da vas 

vodim v teh časih naproti Novemu Kraljestvu na Zemlji. 

Samo Jaz, Jezus Kristus, vas lahko vodim. Vedite, da brez Mene niste nič. 

Vaš Jezus 



NOBEN PREROK NI PREJEL OD MOJE LJUBLJENE MATERE IN SVETE 

TROJICE TAKO VELIKO SPOROČIL. 

Ponedeljek, 18. junij 2012 ob 20.36 

Moja draga ljubljena hčerka, ne dovoli, da te vznemiri kruta zavrnitev Mojih Svetih 

Sporočil s strani tistih Mojih vernih, za katere veš, da so še posebej predani Moji Sveti 

Volji. 

Pričakuj, da bodo tovrstne zavrnitve postale še intenzivnejše, saj bo Moja Beseda 

raztrgana na koščke in zavrţena, kot nepomembna. 

Bolečina zavrnitve, ki jo čutiš, je Moja bolečina. Ko te poniţujejo in zasmehujejo, 

preganjajo Mene. Namesto, da dovoliš, da te takšno zavračanje prizadene, ga moraš 

sprejeti molče. 

Veseli se sredi svojih solza, kajti do sedaj si spoznala, da so Mene vedno zavračali, 

celo moji lastni učenci. 

Če boš dovolila, da te bo zavrnitev Moje Besede zadrţevala pri širjenju Mojih 

Sporočil, potem se bo rešilo manj duš. 

Nikoli ne pozabi, da je Moja največja ţelja rešiti duše. 

Mojega Poslanstva ne sme omadeţevati človeško mnenje, katerega cilj je, da te 

oslabi. 

Besede, ki ti jih dajem nocoj niso namenjene, da bi ti prinesle tolaţbo, ampak da bi 

poudarile nujnost Mojih svaril za svet. 

Številni Boţji glasniki so prišli pred teboj, Moja hčerka, da bi pripravili človeštvo na 

Moj Drugi Prihod. 

Noben prerok ni prejel od Moje ljubljene Matere in Svete Trojice tako veliko Sporočil. 

Samo ta Sporočila razodevajo skrivnosti časov, ki prihajajo. Samo ta Sporočila 

nudijo blagoslove, ki jih bodo potrebovali vsi Boţji otroci vse do zadnjega dne. 

Sprejmite dar Moje Besede, ki je dana vsemu človeštvu in ki vam bo dala ţivljenje. 

Brez Moje pomoči ne bi mogli vzdrţati preizkušenj, ki so pred vami. 

Vsi Moji resnični glasniki pripravljajo Boţje otroke na Moj Drugi Prihod. 

Vedite, da boste vi, vaša generacija, doţiveli Moj Drugi Prihod. 

Vzemite Moj Kelih, pijte iz njega in dovolite, da vas napolni z darom 

razločevanja, da Mi boste lahko pomagali reševati duše. 

Vaš Jezus 
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DEVICA MARIJA: S SVOJIM SINOM VAM LAHKO PODELIVA MILOSTI 

IN ZAŠČITNI OBROČ, KI GA NOBEN PADLI ANGEL NE MORE 

PREDRETI. 

Sreda, 20. junij 2012 ob 7.46 

Moj otrok, kako zelo moj Sin trpi v teh časih, in kako zelo je moje trpljenje zdruţeno z 

Njegovim! 

Tisti, ki povzročajo trpljenje drugim, kriţajo mojega Sina. 

Ko počnejo grozne stvari, ki Boţjim otrokom povzročajo stiske, bolečine in smrt, 

ponovno obnavljajo trpljenje mojega Sina. 

Tisti, ki hodijo po Satanovi poti, jih padli angeli pod Satanovim vodstvom zavajajo v 

vsakem trenutku. 

Mnogi od njih tega ne vedo, zato morate moliti zanje. 

Mnogi od njih se ne zavedajo, da jih uporablja Satan, da bi dosegel uničenje človeške 

rase. 

Zelo kmalu jih bo Satan zavrgel, ko ne bo imel od njih nobene koristi več. 

Moj Sin bo čakal, da sprejme te grešnike nazaj v Svoje Sveto Naročje, tako zelo 

usmiljen je On. 

Zlobni načrti, ki jih na skrivnem izvršuje Satan in ki jih ne vidite, povzročajo ţalost 

mojemu Večnemu Očetu. Ti zakrknjeni grešniki povzročajo bolečine Bogu, s tem ko 

prizadejajo bolečine svojim bratom in sestram. 

Nikoli ne mislite, da bodo dosegli vse, kar so si zadali. 

Jaz, Mati Boţja, sem kot Soodrešiteljica in Srednica prejela milosti, da uničim kačo. 

Otroci, če me boste prosili, da vam pomagam, vam lahko ponudim zaščito pred 

strahom. 

S svojim sinom vam lahko podeliva milosti in zaščitni obroč, ki ga noben padli angel 

ne more predreti. 

Satan ne more škodovati ali napadati tistih, ki vsak dan molijo moj Sveti Roţni Venec. 

Če boste molili tri ali več Roţnih Vencev, lahko razširite to zaščito še na druge. Če bi 

samo sto ljudi to počelo, bi lahko rešili svoj narod pred kugo, ki jo širi Satan. 

Zbrati se morate skupaj, otroci, in moliti, da bi se zaščitili. 

Biti morate velikodušnega srca in moliti za svoje sovraţnike, kajti mnogi od njih ne 

vedo, kaj delajo. 

Če boste popolnoma zaupali v mojega Sina in sprejeli darove, ki vam jih sedaj prinaša 

po Svojih naukih in prerokbah, se lahko osvobodite vseh svojih strahov. 
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Satan se hrani s strahom. Soočite se z Resnico in uporabite molitev, da ublaţite 

zlobne načrte, ki jih izvršujejo zlobne skupine, ki ţelijo uničiti človeštvo. 

Odprite svoja srca in občutite ljubezen mojega Sina. Meni, Materi Odrešenja, izročite 

svoje skrbi in jaz jih bom nesla k svojemu Sinu. 

Nato vas bom prekrila s svojim najsvetejšim plaščem in začutili boste moč, ki lahko 

pride samo iz Nebes. 

Šele takrat boste napolnjeni z mirom, pogumom in odločnostjo, da postanete del Boţje 

vojske. Ta vojska, ki ţe nastaja, je sestavljena iz mnoţic ljudi, ki se nahajajo v vseh 

narodih. 

Ta Boţja vojska bo korakala do konca in ne more biti poraţena. 

Hvala, otrok moj, ker si se odzvala mojemu klicu. 

Vaš ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 



PRIDITE K MENI VSI, KI STE POČUTITE NEVREDNE. JAZ ČAKAM NA 

VAS. 

Četrtek, 21. junij 2012 ob 00.05 

Moja draga ljubljena hčerka, Moji verni morajo razumeti, da bom kot vsak dober starš 

vedno ţelel to, kar je za njih najboljše. 

Jaz jim nikoli ne bom dal vsega, kar prosijo, razen če je to v skladu z Mojo 

Najsvetejšo Voljo. 

Nikoli ne bom dovolil, da bi skrenili s poti Resnice, ne da bi jih zvabil nazaj k Meni. 

Vedno jih bom skušal zaščititi pred vsakršnim zlom. 

Tudi kaznoval jih bom za vsako zlobno dejanje. 

Jaz se lahko razjezim in se tudi bom, ko bodo škodovali drugim. 

Jaz jim bom tudi odpustil, če bodo resnično obţalovali svoje grehe. 

Jaz sem potrpeţljiv. Mene ne morete tako zlahka šokirati in Jaz nikoli ne morem gojiti 

zamere. 

Zato bi Me morali tudi tisti, ki so odtavali in se izgubili in ki čutijo praznino v sebi, 

prositi, naj jih drţim v Svojem Naročju, jih ljubkujem in jim prinesem Boţjo 

Ljubezen, ki jim bo prinesla pravi mir. 

Toliko ljudi je izgubljenih in so pozabili Name! 

Mnogi zaradi svojega grešnega ţivljenja ne ţelijo priti k Meni. Nerodno jim je, ne 

vedo, kako naj molijo, in zmotno verjamemo, da je zanje prepozno. Kako zelo se 

motijo! Nikoli ne smete pozabiti, da sem daroval Svoje ţivljenje na zemlji za vsakega 

izmed vas. 

Jaz ne obupam nad dušami tako zlahka. Jaz ljubim vse tiste, ki s svojimi dejanji in 

mislimi, prelamljajo Zapovedi Mojega Očeta. Dragoceni ste mi. Jaz vas ljubim prav 

tako, kot ljubim vse Boţje otroke. 

Nikoli ne mislite, da ste zaradi vaših grehov manj ljubljeni. Greh, ki Mi je odvraten, je 

madeţ, s katerim ste se rodili. 

Skoraj nemogoče je, da bi duše na zemlji ne grešile. 

Nikoli ne mislite, da vam ne bi mogel pomagati ali vas sprejeti v Svoje Naročje. 

Vi boste stali v prvi vrsti za vstop Moj Novi Raj na zemlji, ki bo trajal 1000 let, ko 

boste prišli k Meni. 

Vse, kar vas prosim, je, da govorite z Menoj s temi besedami: 
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Kriţarska Molitev (62) za izgubljene in nemočne grešnike 

O Jezus, pomagaj mi. Izgubljen grešnik sem, nemočen in v temi. Slaboten sem in 

primanjkuje mi poguma, da bi Te poiskal. Podeli mi moč, da Te pokličem na 

pomoč in se tako osvobodim teme, ki je v moji duši. Privedi me v Svojo Luč, 

dragi Jezus. Odpusti mi. Pomagaj mi, da postanem ponovno celovit. Vodi me k 

Svoji Ljubezni, Miru in Večnemu Ţivljenju. Popolnoma Ti zaupam. Prosim Te, 

vzemi moje misli, telo in dušo. Predajam se Tvojemu Boţjemu Usmiljenju. Amen. 

 

Pridite k Meni vsi, ki ste počutite nevredne. Jaz čakam na vas. Vse kar morate storiti 

je, da iztegnete svojo roko in Me primete. 

 

Jaz vas slišim. Jaz vas vidim. Jaz jočem. Jaz vas ljubim. 

Nikoli ne bom odnehal, dokler ne boste v Mojem Naročju in ne bo Boţje Usmiljenje 

preplavilo vaše duše. 

Kmalu boste končno videli Resnico Mojega Velikega Usmiljenja. 

Vaši dvomi bodo odpadli kot zunanja lupina, ki bo razkrila vašo dušo, ki bo 

napolnjena z lučjo in stekli boste k Meni. 

Ta dan pričakujem z velikim upanjem in veseljem. 

Šele ko bodo vse uboge, izgubljene duše spoznale, da jih lahko samo Jaz, Jezus 

Kristus, rešim, bo Moje Srce ozdravljeno.  

Ne pozabite, da Jaz obsojam greh, vendar pa ljubim vsakega grešnika, ne glede na to, 

kaj je storil. 

Nikoli naj vas ne bo strah priti k Meni in govoriti z Menoj, kajti preveč vas ljubim, da 

bi vas zavrnil, če boste pokazali resnično kesanje. 

Vaš ljubljeni Jezus 



ČLOVEK SE NI RAZVIL IZ ŢIVALI, AMPAK TO BI TISTI, KI NE 

VERJAMEJO V BOGA, HOTELI, DA VERJAMETE. 

Četrtek, 21. junij 2012 ob 17.30 

Moja draga ljubljena hčerka, vse od začetka časov, ko je Moj Večni Oče ustvaril 

zemljo, je bilo veliko zmede glede izvora človeškega rodu. 

Ko je Moj Oče ustvaril svet, zato da bi lahko imel druţino, je bilo potrebnih veliko 

priprav. 

On je ustvaril zemljo, morja, rastline, drevesa, gore, reke, ţivali in nato, na predzadnji 

dan, ko je bilo v Raju vse na svojem mestu, je ustvaril človeka. 

Človek, čeprav omadeţevan z grehom, je sveto bitje. Ţivali obstajajo, da sluţijo 

človeštvu. 

Človek se ni razvil iz ţivali, ampak to bi tisti, ki ne verjamejo v Boga, hoteli, da 

verjamete. 

Teorije evolucije, ki trdijo, da je človek nastal iz ţivali, so laţi. Nikoli jih ne bodo 

mogli dokazati. 

Satan, njegovi padli angeli in vsak demon, ki izhaja iz sovraţnika Boga, so 

prepričali človeka v to strašno laţ. 

Človek je Boţji otrok, toda Satan ţeli ustvariti zmedo v srcih ljudi, tako da poniţuje 

človeka, ki je Boţji otrok. 

Zakaj Satan širi to laţ preko laţnih naukov? Zato da lahko dokaţe, da so se ljudje 

razvili iz opic in jih potem prepriča, da jih ni ustvarila Roka Mojega Večnega Očeta. 

To je ena največjih laţi, ki jih je ustvaril hudič preko tistih ljudi, ki trdijo, da so bolj 

inteligentni od svojih bratov in sester. 

Znanstveniki razglašajo, da se je človek razvil iz ţivali, vendar so zavedeni. 

Znanost je pomanjkljiva, ko poskuša dokazati resnico o stvarjenju vesolja. 

Noben človek ne more razumeti čudeţa Boţjega Stvarjenja. 

Če človek verjame, da pozna vse odgovore o izvoru človeštva, ki temeljijo na 

človeškem razumu, potem zavaja ne samo drugih ubogih duš, ampak tudi samega 

sebe. 

Ko v teh dušah, ki verjamejo v superiornost človeške inteligence, ni ljubezni do 

Boga, se ateizem širi kot plevel. 

Ta plevel, ki raste v vse smeri, onesnaţuje in uničuje vsak pridelek, ki je na vidiku, in 

povzroča bolezen. 

Edino zdravilo je, da v poniţni molitvi prosijo Boga, da jim razodene Resnico. 

http://www.thewarningsecondcoming.com/man-did-not-evolve-from-animals-but-that-is-what-those-who-do-not-believe-in-god-would-have-you-believe/
http://www.thewarningsecondcoming.com/man-did-not-evolve-from-animals-but-that-is-what-those-who-do-not-believe-in-god-would-have-you-believe/


Številne neresnice, ki jih širijo ateisti, ki poskušajo dokazati, da Bog ne obstaja, so 

uničile na milijone duš. Njihove ţrtve potrebujejo vaše molitve. 

Ateizem je največja religija na svetu in tisti, ki so posvetili svoja ţivljenja tej 

prevari, so izgubljeni za vso večnost. 

Soočili se bodo s peklenskim ognjem. 

Če v času Opozorila ali po Opozorilu ne bodo prišli k Meni, jih bo doletela strašna 

kazen. 

Molite zanje. 

Vaš Jezus 



DEVICA MARIJA: POGANSTVO JE SVET OBRNILO NA GLAVO 

Sobota, 23. junij 2012 ob 10.50 

Moji otroci, vse vas vabim, da se zdruţite v molitvi za spreobrnjenje grešnikov in še 

naprej molite svoje vsakodnevne molitve. 

Post bo rešil tako veliko duš in je velik Dar mojemu ljubljenemu Sinu. 

Toliko ljudi na svetu se je odvrnilo od mojega Sina! 

Kako zelo se On joče v teh časih! Tako zelo jih ima rad in srce Mu je zlomljeno, ko 

gleda še posebno nezvestobo tistih, ki sprejemajo, da je On pravi Sin Boga Najvišjega. 

Poganstvo je svet obrnilo na glavo. Svet je postal kraj zmede, sovraštva in 

nemirov. 

Svet je postal podoben Peklu, čeprav niti pribliţno tako grozljivo ali boleče. Vendar pa 

je Satan ustvaril to sovraţno napetost, ki obdaja vse Boţje otroke. 

Le redki so, ki se jih ni dotaknil strup, ki ga tema širi v vsakem narodu. Mnogi so 

zaslepljeni s to temo in nimajo upanja. 

Mnogi se ne obrnejo k Bogu in gredo naprej po poti, ki jim prinaša veliko nesreče. 

Tisti, ki ljubijo Boga, vendar pa Mu ne posvečajo dovolj pozornosti preko molitve, so 

prav tako nemočni. 

Samo molitev, poboţnost in ţrtvovanje vas lahko pribliţajo Bogu. Nič drugega 

vam ne bo prineslo miru. 

Molite, molite, molite za duše, ki častijo laţne bogove. Za te duše je potrebno veliko 

moliti v teh časih. 

Molite za tiste pod vplivom Satana, ki povzročajo stiske tistim, ki so pod njihovim 

nadzorom. 

Le malo časa jim ostaja do Spovedi, Opozorila. Ko bo prišel dan Opozorila, 

morajo pokazati poniţnost, ko jim bo razodeta resnica. 

Veliki načrt mojega Sina, ki ţeli rešiti večino človeštva, je tik pred tem, da se 

razodene svetu. 

Mnogi ne bodo rešeni. 

Zaradi tega imajo vsi Njegovi ljubeči apostoli sedaj tako veliko odgovornost, da 

molijo za spreobrnjenje, da bi se rešilo čim več duš. 

Pojdite v miru, otroci moji, naj vam bo v tolaţbo, da je moj Sin vedno usmiljen. 

On ţeli rešiti vse duše in Spoved je dar, ki ga daje svetu, da bi to dosegel. 

Opozorilo je največji Dar človeštvu od Njegove Smrti na Kriţu. 
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Razveselite se, kajti mnoge duše, ki bi bile sicer mučene v Peklu za vso večnost, bodo 

lahko rešene in jim bo dan Dar Večnega Ţivljenja. 

Hvala, ker ste se odzvali temu klicu iz Nebes. 

Vaša ljubljena Mati Boţja 

Mati Odrešenja 



KO ŠIRITE SOVRAŠTVO DO PREROKOV, POSLANIH IZ NEBES, STE 

KRIVI GREHA, KI IMA OGROMNE POSLEDICE 

Nedelja, 24. junij 2012 ob 17.30 

Moja draga ljubljena hčerka, kako se mi trga srce, ko vidim tiste, ki pravijo, da so 

Boţji verniki, a se hvalijo z Njegovimi Zakoni! Hinavci so. 

Ti verniki trdijo, da izpolnujejo Zapovedi Mojega Očeta, kljub temu pa so prepričani, 

da lahko obsojajo druge, ki grešijo. 

Hudo me ţalijo, ko uporabljajo Sveto Pismo kot sredstvo za razglašanje laţi, tako da 

spodbujajo tako imenovano toleranco. 

Ti ljudje pravijo, da je zmotno verjeti v Boţjo Previdnost. 

Ti ljudje nasprotujejo vidcem, ki so bili skozi stoletja poslani iz Nebes, in jih nato 

poskušajo ovreči z uporabo Moje Svete Besede, ki je zapisana v Svetem Pismu. 

Tisti, ki zanika Mojo Besedo, Mi je nezvest. 

Tisti, ki se povišuje nad svoje brate in sestre kot duhovno in intelektualno 

odličnejši, mora biti zelo previden. 

Tisti, ki uporablja Sveto Pismo in razglaša izkrivljeno različico Resnice, bo 

kaznovan. 

Tistega, ki pogumno razglaša Resnico, vendar zavrača Mojo Besedo, dano svetu v teh 

poslednjih časih, bom Jaz zavrgel. 

Krivi ste duhovnega ljubosumja in za to boste kaznovani. 

Ko širite sovraštvo do prerokov, poslanih iz Nebes, ste krivi greha, ki ima 

ogromne posledice. 

S takšnim početjem ne razglašate le laţi, pač pa ovirate Boţjo Besedo. 

Prosim vas, da takoj prenehate s svojo kampanjo trpinčenja in obrekovanja. Nikoli ne 

boste preprečili, da bi ljudje slišali Mojo Besedo. 

Zakaj kar naprej poskušate napadati to Poslanstvo? Mar še niste sprevideli, da se ogenj 

Svetega Duha ne bi mogel razširiti na takšen način, če bi Moja Sporočila ne prihajala 

iz Nebes? 

Vas uporablja Satan, ki bo storil vse, da bi preprečil, da bi se ta Moja Sveta Sporočila 

dala ljudem. 

Sporočilo za duhovnike: 

Poslušajte Me zdaj tisti med vami, ki ste dali zaobljubo kot posvečeni sluţabniki Moje 

Cerkve na Zemlji. 

Ko javno obsojate Moja Sporočila in preprečujete Meni, vašemu Jezusu, da bi v tem 
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Poslanstvu rešil duše, delate največji greh, kar jih je. 

Zaradi tega boste trpeli in vaše Vice boste občutili na zemlji. Vsi moški, ţenske in 

otroci bodo priča vašim ţalitvam zoper Nebesa. 

Vaša napačna presoja Mojih prerokov vas bo duhovno izpraznila in vaša duša bo 

trpela nepredstavljive muke. 

Vi, Moji posvečeni sluţabniki, ki niste prepričani, da je Moj Glas tisti, ki vam sedaj 

govori, morate ostati tiho. Moliti morate za razločevanje, preden boste začeli 

razmišljati o tem, da bi zavrnili Mojo Sveto Besedo. 

Na tisoče Mojih posvečenih sluţabnikov ne bo prepoznalo Moje Besede, ki jo dajem 

po tej prerokinji poslednjih časov. Kako Mi to trga srce! 

Mnogi bodo padli pod vladavino Antikrista in zapustili Mojo Cerkev na Zemlji. 

Veliko Mojih posvečenih sluţabnikov bo prešlo na stran preganjalcev Moje 

Cerkve. Zapeljevanje se je ţe začelo. 

Satana vas pripravlja, da Me boste zavrnili in vaš napuh vam preprečuje, da bi to 

videli. 

Številni Moji posvečeni sluţabniki ne bodo dovolj pogumni, da bi ohranili Mojo 

Cerkev na zemlji. Mnogi bodo prešli na stran Laţnega Preroka in bodo zavrnili Mojo 

čredo, katerih vera jim bo omogočila, da bodo poiskali Resnico. 

Mar ne veste, da sem Jaz Cerkev? 

Mar ne veste, da bo Cerkev prestala svoje kriţanje, prav tako kot sem ga Jaz? 

Mučili jo bodo. Zdelo se bo, da je kriţana in mnogi bodo mislili, da je mrtva. Toda 

prav tako kot sem Jaz vstal od mrtvih bo tudi ona ponovno zaţivela, kajti Moje Cerkve 

ni mogoče uničiti. 

Moji posvečeni sluţabniki, ki ne prepoznavate znamenja časov, bodite čuječi sedaj, ko 

Moja Cerkev na zemlji prestaja največje preganjanje od svojega začetka. 

Pripraviti se morate in odpreti oči. 

Kdaj ste mislili, da bom Jaz prišel in vas opozoril? Ste mar mislili, da se bo to 

zgodilo nekoč v daljni prihodnosti in da se to ne bo zgodilo v času vašega 

ţivljenja? 

Čas za Moj Drugi Prihod je zelo blizu. 

Kmalu bom razdelil dobre od krivičnih, potem ko bo narejeno vse, da bi se 

spreobrnila večina človeštva. 

Vaša dolţnost in odgovornost je, da imate odprt um, srce in dušo. 

Prosim, da odgovorite na Moje prošnje, da bi Mi pomagali rešiti čim več duš. 



Sledite Mi. To je vaš poklic. 

Zaradi tega ste prisegli svojo zvestobo Meni, vašemu Jezusu. 

Svojih zaobljub niste dali pod svojimi lastnimi pogoji. 

Dovoliti Mi morate, da vas vodim in vam pomagam braniti Mojo Cerkev na zemlji. 

Veliko škode je bilo povzročene Moji Cerkvi. Mojo Cerkev sestavljajo vsi tisti, ki Me 

ljubijo, in tudi vsi Moji posvečeni sluţabniki. 

Biti morate močni, pogumni in zvesti. Ne smete dovoliti, da bi strah ali zver poţrla 

vašo dušo. 

Poslušajte Mojo Besedo, preden obsodite Moje preroke. 

Nikoli ne obsodite katero koli od Mojih sporočil, ne da bi molili za razločevanje. In 

tudi takrat morate biti previdni, da ne bi odrekli Boţjim otrokom daru milosti, ki jih 

zdaj podeljujem tistim ubogim dušam, ki so lačni Resnice Mojih Naukov. 

Tisti, ki odkrito zavračate Mojo Besedo, dano tej prerokinji, vedite, da Me boste rotili 

za odpuščanje, ko se vam bo razodela Resnica. 

Tedaj bo prepozno za tiste, ki so odgovorni za to, da so se duše odvrnile od Moje 

Besede. 

Tiste duše, ki jih bom zaradi vašega zlobnega jezika izgubil, ne bodo imele 

večnega ţivljenja. 

Če boste sedaj zavrnili Mojo Besedo ali obsodili Moja sporočila, češ da vsebujejo 

zmote, boste zavrţeni. Niste primerni, da bi vodili Mojo čredo. 

Vaš Odrešenik 

Jezus Kristus 



JAZ POZNAM SVOJE IN ONI POZNAJO MENE 

Ponedeljek, 25. junij 2012 ob 11.50 

Moja draga ljubljena hčerka, nikoli ne smeš pozabiti, kako obseţno je to Poslanstvo. 

Velikokrat boš povlečena v pasti, ki ti jih nastavlja Satan, da bi padla. 

Satan in vsi tisti, ki jih on zlahka vodi, bodo neusmiljeno storili vse, da bi diskreditirali 

Mojo Besedo, ki ti jo dajem. 

Dvigniti se moraš in prezreti takšna zasmehovanja. 

Ker si Mi podarila svojo svobodno voljo, je vse, kar je sedaj pomembno, tvoja popolna 

poslušnost Meni. 

Dovoli Mi, da ti po Svoji Boţanski Modrosti predstavim Svojo popolno pot v Raj na 

Zemlji. 

Moji verni morajo prav tako prisluhniti Mojemu svarilu. Vsak izmed vas bo pod 

silovitimi napadi, ker razglašate Mojo Besedo. 

To Poslanstvo je napomembnejše od vseh. 

Vi, Moja vojska, boste vodili čredo Ostanka Moje Cerkve k vratom Raja. 

Zaradi tega bodo vas osebno zelo preganjali in to ne bo lahka pot. 

Zdruţiti se morate in drug drugemu dajati moč, kajti kot skupina boste našli 

tolaţbo drug v drugem. 

Moja vojska se sedaj zbira skupaj na vseh koncih zemlje. 

Vsi vidci, katerim Moja Mati daje Resnico, bodo skupaj z Mojimi preroki vţgali 

plamen Svetega Duha, tako da bo ostanek vojske ustrezno pripravljen za boj, ki 

je pred njimi. 

Nikoli ne dvomite v Mojo Ljubezen. Ne pozabite, da lahko samo tisti, ki Mi sledijo, 

vstopijo v Novi Raj. 

Ko vas bodo ljudje mučili, ne pozabite, da je vaša dolţnost, da jim odpustite in 

molite za njihove duše. 

Izkaţite ljubezen tistim, ki vas mučijo v Mojem Imenu. Tako boste lahko premagali 

Satana in on bo izgubil svojo moč nad vami. 

Jaz vas bom vodil na vsakem koraku vašega potovanja. 

Jaz vedno hodim z vami. 

Jaz poznam Svoje in oni poznajo Mene. 

Vaš Jezus 
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NOVI RAJ: IMELI BOSTE ČISTO TELO, NERAZPADLJIVO, BREZ 

BOLEZNI, FIZIČNE SMRTI IN STARANJA 

Torek, 26. junij 2012 ob 20.00 

Moja draga ljubljena hčerka, Novi Raj je sedaj popolnoma dovršen v vsej svoji 

slavi, pripravljen za vse Boţje otroke na Zemlji. 

Predstavljen vam bo v vsej svoji Slavi, prav tako kot Raj, ki ga je Moj Večni Oče 

ustvaril na začetku za Svoje otroke. 

Kako zelo se angeli veselijo in prepevajo, ker je zelo blizu čas, ko se bo 

nevernemu svetu razodel ta prečudoviti Sijaj. 

Predstavil vam ga bom, ko se bo Novi Jeruzalem spustil na Zemljo ob zvonenju 

Mojega Drugega Prihoda. 

Moja hčerka, tebi bo rečeno, da to objaviš tik preden bom prišel. 

Samo tisti, ki me bodo sprejeli kot Odrešenika, bodo lahko vstopili skozi Njegova 

veličastna Vrata. 

Vsak poskus iz Nebes bo narejen, da doseţem vse tiste, ki bodo še naprej zavračali 

Moj veliki Dar, vse do poslednje trobente. 

Potem bo za te uboge duše prepozno.  

Nato jim ne bo več pomoči, ker bodo Moje Usmiljenje popolnoma zavrnili in Mi ga 

vrgli nazaj v Obraz. 

Vse kar je sedaj pomembno je, da opozorite tiste, ki so v nevarnosti, da svoje 

duše prepustijo Satanu. 

Zberite jih skupaj, Moji verni. Neţno jih privedite v Mojo čredo. Nikoli ne prenehajte 

moliti za njihovo odrešenje. 

Oh, Moji ljubljeni verni, ko bi lahko videli Novi Raj, ko se bosta Nebo in Zemlja 

zdruţila v eno, bi padli na kolena in jokali od veselja in olajšanja! 

Tisti med vami, ki ste prestrašeni zaradi konca časov, ko se bo zemlja kakršno 

poznate spremenila, Mi morate dovoliti, da olajšam vaše skrbi. 

Svojo druţino boste vzeli s seboj in vsi se boste radovali v čisti popolni ljubezni in 

harmoniji. 

Imeli boste čisto telo, nerazpadljivo, brez bolezni, fizične smrti in staranja. 

Vsak od vas bo imel svoj dom s travo, drevjem, planinami, rekami, potoki in cvetjem, 

ki vas bo obkroţalo v vsej svoji veličastni lepoti. 

Ţivali bodo ukročene in ţivele v miru in ljubezni z vsemi Boţjimi otroki. 



Svoje otroke boste videli, kako se poročajo, imajo otroke in vsi boste priča čudeţu 

druţin, ki bodo vstale od mrtvih. 

To vstajenje ne bo primerljivo z nobenim drugim veseljem. 

Ponovno boste zdruţeni s svojimi ljubljenimi, ki so umrli in odšli v Nebesa. 

Skupno bo obstajalo dvanajst narodov, ki so označeni z dvanajstimi zvezdami v 

kroni na Brezmadeţni glavi Moje Matere, nad vsemi pa bom vladal Jaz skupaj z 

Mojimi Apostoli in Preroki.  

To je Moje Kraljestvo, ki ga je obljubil Moj Oče odkar je ustvaril Raj na Zemlji. Vsak, 

ki ga bo zavrnil, bo pogubljen. 

Molite, da bodo vsi Boţji otroci imeli čisto dušo, ki jim bo omogočila, da pridejo 

nazaj domov v Kraljestvo Mojega Očeta na Zemlji, kakor je bilo v začetku, tako zdaj, 

vselej in vekomaj. 

Vaš Jezus 

 

 



BOG OČE: RAZODEVAM VAM SVOJE PRIHODNJE NAČRTE ZA NOVO 

NEBO IN NOVO ZEMLJO. 

Sreda, 27. junij 2012 ob 20.00 

Moja predraga hčerka, danes vsem Mojim otrokom razodevam Moje prihodnje načrte 

za Novo Nebo in Novo Zemljo. 

Ko se bosta zdruţili Novo Nebo in Nova Zemlja v en veličastni Raj, bo obstajalo 

dvanajst narodov. 

Ti narodi bodo sestavljeni iz nekaterih narodov v svetu, ki so izkazovali zvestobo 

Meni, Bogu Očetu, Mojemu Sinu, Jezusu Kristusu in Boţji Materi, Kraljici 

Nebes. 

Tisti ljudje, ki so razpršeni po svetu se bodo zdruţili z ostalimi narodi v eno - 

zdruţeni bodo kot ena Sveta Druţina. 

Moja Volja se bo zgodila. Vsi boste imeli dar svobodne volje, ki pa bo v skladu z 

Mojo Voljo. Šele takrat bo Resnica Raja resnično odkrita. 

Mojih dvanajst narodov predstavlja dvanajst zvezd na glavi ţene iz Knjige 

Razodetja. 

Ţena je Boţja Mati in nosi dvanajst zvezd, ki imajo dva pomena. 

Dvanajst apostolov je pomagalo Mojemu Sinu zgraditi Njegovo Cerkev na 

Zemlji. 

Dvanajst posebno izbranih narodov bo tvorilo eno, resnično apostolsko Cerkev 

na Novi Zemlji, ko se bosta Nebo in zemlja zdruţili v eno v Mojem Novem 

Veličastnem Raju. 

To je trenutek, na katerega sem potrpeţljivo čakal. 

Moja Boţja Volja, ki je ustvarila Raj za Adama in Evo in ki je bila zavrţena zaradi 

skušnjav hudiča, se bo sedaj zgodila in tokrat bo Raj popoln. 

Moj Sin, Kralj človeštva, Kralj Vesoljstva bo vladal v Mojemu Novemu Raju na 

Zemlji. 

Postavil bo voditelje v vsakem narodu, vse zdruţene z Mojo Boţjo Voljo. 

Ljudje iz teh narodov bodo častili Mojega Sina na način kot more biti češčen, na edini 

pravi način; v miru in medsebojni ljubezni. 

Njegova Blagoslovljena Mati, Mati Odrešenja je bila kronana za Kraljico Nebes 

in bo tudi vladala kot Kraljica Novega Raja. 
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Njeno kronanje v Nebesih je bilo zelo posebno Boţje Znamenje njene vloge v 

prihodnosti odrešenja sveta. 

Veličastno je bila kronana in z veliko častjo zaradi vloge, ki jo je odigrala, ne samo 

kot Boţja Mati in nevesta Svetega Duha, temveč tudi kot Mati Odrešenja, ki ji je dana 

moč, da uniči Satana. 

Moj ljubljeni Sin je ljubeče poloţil krono iz dvanajstih zvezd na glavo Boţje 

Matere v času njenega kronanja. 

Moj Sin bo poloţil krono iz dvanajstih zvezd na njeno glavo v Novem Raju kot 

Kraljici vseh Boţjih otrok. 

Moj Boţji Načrt za rešitev človeštva se je ţe začel. 

Moja ţelja je, da Mi to Poslanstvo pomaga zbrati izgubljene duše v vsakem kotičku 

sveta in jih rešiti pred sovraţnikom, preden bo prepozno.  

Moje Boţje Posredovanje bo dokazalo Mojo Ljubezen do vseh Mojih otrok. 

Nič ni nemogoče.  

Nič ni brezupno v Moji Bitki proti Satanovi vojski. 

Prinesel vam bom nov svet, ki vas bo osupnil v svoji veličastni slavi in je ţe 

pripravljen. 

Njegova lepota in sijaj presegata človeške zmoţnosti razumevanja. 

V tem Raju boste imeli Večno Ţivljenje. 

Molite, da se pokesajo tisti Moji ubogi otroci, ki ne verujejo v Mene, Boga Najvišjega, 

ki ne spoštujejo Mojih Zakonov in ki drug drugemu povzročajo strašna grozodejstva. 

Ne ţelim izgubiti niti enega Mojega otroka. 

Pomagajte Mi, da jih privedem v to veličastno dediščino. Na ţalost se bodo odločili po 

njihovi svobodni volji. 

Otroci, ljubim vas s strastjo, ki jo človeštvo ne pozna. 

Čas za Novi Raj na Zemlji je zelo blizu. Podeljen vam je bil čas, da pomagate 

spreobračati človeštvo po tem Poslanstvu Sedmega Angela na Zemlji, ki sodeluje z 

Mojim Sinom, zato da privede Mojo Druţino k Meni. 

Vaš ljubeči Oče 

Stvarnik vseh vidnih in nevidnih stvari 

Bog Najvišji 

 



MOJA CERKEV MI MORA ZAUPATI. ODSTRANITI MORA SVOJE 

OKOVE STRAHU IN DVOMA, IN MI DOVOLITI, DA SE RAZODENEM 

Četrtek, 28. junij 2012 ob 15.00 

Moja draga ljubljena hčerka, razvedeti se mora, da je vse več tistih, ki izpovedujejo, 

da prihajajo v Mojem Imenu kot preroki, vendar ne govorijo v jeziku Nebes. 

Mnoge od teh duš so okuţili padli angeli in govorijo v skrbno izdelanih in obenem 

ljubečih tonih, ki spominjajo na Moj Sveti Glas. 

Oh, kako zelo so Moji ubogi predani verni sedaj zavedeni in kako zelo bodo zmedeni! 

Komu zaupati? Komu slediti? Komu verjeti? 

Mar nisem rekel, da bodo mnogi vstali v Mojem Imenu, vendar jih bo le malo govorilo 

z Mojim Glasom? 

Manj kot dvajset vidcev obstaja, ki imajo dovoljenje, da posredujejo svetu Boţjo 

Besedo in to vključuje tudi tiste, ki jim daje boţanska sporočila iz Nebes Moja 

ljubljena Mati. 

Mnogi drugi vidci so prav tako prisotni v svetu, vendar je njihovo poslanstvo 

drugačno. 

Njihova vloga je lahko ta, da z vsakodnevno molitvijo pomagajo reševati človeštvo ali 

da po svojem osebnem trpljenju, ki ga darujejo Meni, rešujejo duše pred Satanom. To 

prostovoljno trpljenje uniči moč Satana nad mnogimi človeškimi dušami. 

Mojih prerokov je malo in prepoznali jih boste po Mojem pravem Glasu, ki se bo 

dotaknil src in duš Boţjih otrok na način, ki ga ni mogoče prezreti. 

Moja sporočila svetu za te čase bodo podrobna razodevala doslej še ne razkrite 

resnice. 

Veliko tega, kar vam sedaj dajem, sluţi preprosto temu, da vas spomni na Moje 

Nauke. 

Veliko tega, kar vam sedaj prinašam, je hrana ţivljenja, ki vam je dana po Mojih 

Kriţarskih Molitvah, da bi vam pomagale rešiti vaše duše in duše drugih ljudi pred 

Mojim Drugim Prihodom. 

Veliko drugih sporočil, ki so dana drugim vidcem, bo podobnih, vendar ne bodo šla v 

takšne podrobnosti. 

Njihova poslanstva so prav tako pomembna, saj spreobračajo duše. 

Nikoli ne pozabite tega: Jaz vam poskušam pokazati, kako zelo vas ljubim in kako 

zelo vam ţelim razkriti Resnico Mojega obstoja. 

Dokaz za to bo kmalu končno razkrit vsem Boţjim otrokom. 
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Prosim, ne bojujte se med seboj, da bi poskušali drug drugega nadvladati v smislu 

svojega duhovnega znanja. 

Resnica je ta. 

Noben človek ne pozna resnice vsebovane v pečatih, ki so skriti v Knjigi 

Razodetja. 

Kot sem vam ţe povedal, je bila Knjiga Resnice zapečatena vse do zdaj, do poslednjih 

časov. 

Jaz, Jezus Kristus, Jagnje Boţje, sedaj odpiram te pečate, da vas pripravim na 

Svoje Novo Kraljestvo. 

Prejeli ste Sveto pismo, da se lahko pripravite. Dovolite Meni, Kralju vsega Človeštva, 

da vam sedaj povem Resnico o tem, kaj vas čaka v prihodnosti. 

Tako vas bom mogel voditi po minskem polju prevar, preganjanja in sovraštva. 

Dovolite Mi, vsi vi, vključno z vsemi člani Moje Cerkve na Zemlji, da vas popeljem 

preko teh zadnjih ovir v Večno Ţivljenje. 

Moja Cerkev Mi mora zaupati. Odstraniti mora svoje okove strahu in dvoma, in Mi 

dovoliti, da se razodenem preko teh Sporočil. 

Prepoznajte Mojo Ljubezen v svoji čisti in preprosti obliki. 

Moja Ljubezen ni prefinjena in zavita v skrivnostne besede. 

Mojo Ljubezen lahko jasno vidite. Moja Ljubezen je polna takega sočutja, da bo šinila 

skozi vas kot plamen da Me boste takoj prepoznali, ko boste odloţili svoj oklep 

ponosa in strahu. 

Ko boste to storili, boste laţje hodili za Menoj, vašim Jezusom. 

Prvič sem prišel kot Odrešenik. 

Tokrat prihajam še zadnjič kot Odrešenik. Toda tokrat je Moja naloga še teţja. 

Boţja Ljubezen je ugasnila v svetu in od nje je ostal le še majhen plamenček. 

Če bi se Moj Drugi Prihod zgodil zdaj, bi jih le malo vstopilo v Raj. 

Opozorilo, Dar Mojega Usmiljenja, bo pomagalo spreobrniti večino človeštva. 

Pomagajte Mi pripraviti Mojo čredo. Jaz potrebujem Svojo Cerkev na zemlji, tako 

duhovnike kot laike, da Mi pomagate rešiti vse Boţje otroke. 

Prosim sprejmite Mojo Roko, ki vam jo ponujam. Moj Klic je namenjen vsem 

narodom. 

Pridite k Meni, svojemu ljubljenemu Jezusu. 

Sledite Mi tokrat. 



Ne zavrnite Me, kot so to storili farizeji. 

Tokrat bi morali prepoznati Moj Glas. 

Do sedaj bi ţe morali vedeti, kako Jaz govorim, saj ste prejeli Sveto Pismo.  

Vaš Jezus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEVICA MARIJA: TOLIKO LAŢNIH RELIGIJ IN LAŢNIH NAUKOV, 

KI JIH JE USTVARILA ČLOVEŠKA DOMIŠLJIJA, SEDAJ 

PREPLAVLJA ZEMLJO. 

Petek, 29. junij 2012 ob 9.20 

Otrok moj, strašna tema se spušča nad svet, ker se povečuje odpadništvo, ki je 

zajelo svet. 

Ljubezen do Boga je bila zavrţena. 

Ljubezen do mojega Sina je skopnela, in na njeno mesto je stopila ljubezen do 

samega sebe. 

Pohlep in ljubezen do oblasti preplavljata duše vsepovsod. Prizadevanje za 

samoljubje je občudovano in sprejeto kot pravi način ţivljenja. 

Otroci, sedaj morate moliti in tako pomagati razsvetliti tiste duše, ki so v temi. 

One ne poznajo Resnice o Ţrtvi mojega Sina ali kaj je Njegovo strašno Kriţanje 

pomenilo. 

Njegov dar Odrešenja je bil zavrţen, kot da se ni nikoli zgodil. Tisti, ki pa se 

zavedajo pomena Njegove Smrti na Kriţu, pa so se odločili, da bodo častili 

druge laţne bogove z namenom, da bi jim prinesli mir. Nikoli ne bodo dosegli 

pravega miru. 

Notranji mir lahko doseţete le z zvestobo in molitvijo k mojemu Sinu. 

Samo tisti, ki so čistega in poniţnega srca in ki popolnoma zaupajo v Njega, 

lahko prejmejo večno ţivljenje. 

Toliko laţnih religij in laţnih naukov, ki jih je ustvarila človeška domišljija, 

sedaj preplavlja zemljo! 

Veliko ljudi vodijo nevarna laţna prepričanja, zaradi tega pa bodo vodili 

izgubljene duše v Pekel. 

Otroci, padli angeli so vsepovsod. Bodite na preţi, kajti njihova tarča ste še 

posebno tisti izmed vas, ki častite mene, svojo ljubljeno Mater, z namenom, da 

bi vas zmedli. 

Odvračali vas bodo od molitve. V vaše misli bodo nenehno polagali dvome 

glede Boţje Ljubezni. Raztresali vas bodo z skušnjavami čutov. Veliko boste 

morali moliti, če jih boste ţeleli obdrţati na varni razdalji. Moj Roţni Venec je 

vaša najpomembnejša zaščita. 
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Moj Sin sedaj daje veliko milosti tistim, ki poslušajo, slišijo in sprejemajo 

Njegova Sveta Sporočila, ki jih daje svetu. 

To počne zato, da bi vam dal moč in vztrajnost v tem Poslanstvu, da bi rešili 

človeštvo pred večnim pogubljenjem. 

Otroci, sprejmite te milosti z ljubeznijo, kajti zelo posebni ste, da ste bili izbrani 

da Mu sledite v teh časih. 

Vi, Ostanek Njegove Cerkve na zemlji, boste potrebovali Kruh Ţivljenja v 

vsakem trenutku, kajti to potovanje za vas ne bo enostavno. 

Tukaj je posebna Kriţarska Molitev, ki vam bo pomagala, da boste ostali močni 

v svojem poslanstvu. 

Kriţarska molitev (63) Varuj me na tem potovanju 

O moja ljubljena Mati Odrešenja, prosim te moli, da mi bo dana Hrana 

Ţivljenja, ki me bo ohranila na tem potovanju, ko pomagam reševati vse 

Boţje otroke. Prosim Te, pomagaj vsem tistim, ki so jih zavedli laţni maliki 

in laţni bogovi, da odprejo svoje oči za Resnico Smrti tvojega Sina na 

Kriţu, s katero je rešil vsakega Boţjega otroka in vsakemu prinesel Večno 

Ţivljenje. Amen. 

 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

ZAKRAMENTI SVETE SPOVEDI, SVETEGA KRSTA, SVETEGA 

ZAKONA IN SVETE EVHARISTIJE MORAJO OSTATI 

NEDOTAKNJENI 

Nedelja, 1.julij 2012 ob 15.45 

Moja draga ljubljena hčerka, kako zelo mi greh povzroča bolečine v teh časih in 

kako zelo trpim muke zavrnitve! 

Trpim zaradi trnjeve krone na Moji Glavi, prav tako pa tudi Glava Moje Cerkve, 

Moj Sveti Namestnik na zemlji trpi zaradi preganjanja po rokah njegovih 

sovraţnikov. 

Moja Cerkev na zemlji, Moje Telo na zemlji je eno. Sedaj se pripravlja kriţanje. 

Nauki Moje Cerkve bodo kmalu raztrgani na koščke na isti način kot so 

Moji Nauki na zemlji bili raztrgani na koščke s strani farizejev in tistih, ki 

so mislili, da poznajo Besedo Mojega Očeta bolj kot Jaz. 



Vsi morate moliti za Mojo Cerkev na zemlji. Nikoli ne smete pozabiti, da je 

resničen samo tisti nauk, ki sem ga Jaz razglašal v času Mojega bivanja na 

zemlji in nobeden drug nauk. 

Resnica se nikoli ne bo spremenila, kajti če se to zgodi, boste prisiljeni 

pogoltniti laţi. 

Moja hčerka, nikoli ne dovoli, da bi tisti, ki še naprej zavračajo Mojo Besedo 

odvračali tebe in Moje verne od tega, da bi mi pomagali rešiti Mojo Cerkev na 

zemlji.  

Kajti ko bodo sovraţniki napadli Mojo Cerkev, se morate zdruţiti skupaj in 

zagotoviti, da se bo Evangelij razširil do koncev zemlje. 

Zakramenti Svete Spovedi, Svetega Krsta, Svetega Zakona in Svete 

Evharistije morajo biti ohranjeni. Celo vsi ti Zakramenti bodo teţko 

dostopni. 

Moji posvečeni sluţabniki, ki Me ljubijo se morajo sedaj začeti pripravljati. Zelo 

kmalu vam bo prepovedano podeljevati te Darove Boţjim otrokom. 

Čas za priprave se je začel. 

Dovoliti Mi, da vas poučujem, vas vodim in vam pomagam pripeljati Ostanek 

Moje Cerkve do Vrat Raja. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

MOJA BESEDA JE MOJA BESEDA. NIHČE NE MORE BRANITI 

MOJE BESEDE, KAJTI VGRAVIRANA JE V KAMEN 

Ponedeljek, 2. julij 2012 ob 18.00 

Moja draga ljubljena hčerka, pomembno je, da Moji verni ostanejo potrpeţljivi. 

Nikoli ne smete prehitevati prihodnosti. 

Načrti, ki jih je določil Moj Večni Oče, se bodo odvili spontano po Boţji 

previdnosti. 

Čas, ki vam je bil dodeljen, da bi mi pomagali pripraviti človeštvo na Moje 

Veliko Usmiljenje, je zelo dragocen. V tem času bodo mnogi rešeni po vaših 

molitvah. 

Upanje, vera in ljubezen do Mene, tvojega ljubljenega Jezusa, vas bo ohranjala 

pri močeh v vašem poslanstvu. 



Ko boste priča grozodejstem, ko bo vse, ki je zgrajeno v čast Meni uničeno, 

takrat boste vedeli, da je ura blizu. 

Ne pozabite, da se te stvari morajo zgoditi in da je vaša dolţnost, da se vi, ki ste 

del Moje Vojske borite proti sovraţniku in se mu uprete. 

Moja Vojska bo oboroţena z Boţjimi Darovi, le-ta pa bo povzročila, da se ji 

bodo pridruţili tisti, ki so v temi. 

Priprave vzamejo čas. Molitev vas pribliţa Mojemu Presvetemu Srcu in preplavi 

vaše duše s kisikom, ki ga potrebujete, da boste preţiveli bitko, ki je pred vami. 

Ko boste postajali čedalje močnejši po milostih, ki vam jih dajem, boste z 

lahkoto prepoznali vaše sovraţnike, ki sovraţijo vse za kar se Jaz zavzemam. To 

vam bo povzročilo bolečine, vas prizadelo in razjezilo, toda ostati morate 

dostojanstveni v Mojem Imenu, v vsakem trenutku. 

Ko vas bodo napadali zaradi Mojega Imena, se morate odzvati z ljubeznijo. 

Nikoli ne poizkušajte analizirati Moja Sporočila, kajti tega vam ni potrebno 

delati. 

Moja Beseda je Moja Beseda. Nihče ne more braniti Moje Besede, kajti le-

ta je vgravirana v kamen. 

Tistemu, ki bi poizkušal raztrgati Mojo Besedo ali jo omalovaţevati, bo to 

spodletelo, kajti nemočen bo zoper Mojo Sveto Besedo. 

Sedaj, ko ste prepoznali Moj Glas, boste tudi spoznali bolečino katero lahko 

pričakujete, ko boste razglašali Mojo Besedo v teh časih. 

Omemba Mojega Imena danes, celo med tako imenovanimi Kristjani, 

povzroča neprijetno tišino. 

Ko boste javno govorili o dobrem in zlu, se vam bodo posmehovali. 

Če boste izpostavili kako greh lahko uniči vaše otroke, vas bodo vprašali: 

kaj je greh? 

Danes mnogi ne vedo kaj je greh. Mnogi so sprejeli greh kot nekaj običajnega, 

kot sprejemljivo lastnost, v svojem ţivljenju. 

Podpiranje greha jim je v veselje, ker jim to daje svobodo, da lahko uţivajo, 

malikujejo laţne boge in zadovoljujejo svoja poţelenja. 

Ne, ti ljudje ne ţelijo prisluhniti, kajti to jim ne ustreza. 

Vas, Moji ljubljeni verni, bodo označili kot da ste obsedeni z ljubeznijo do 

religije in do Boga, ki danes obrodi le malo sadov v očeh tistih, ki so slepi. 



Zaradi tega se morate pripraviti. Zaradi tega morate biti močni. Prav za te duše 

boste morali moliti in Mi jih pomagati rešiti. 

Izguba časa je, če boste dovolili, da vas te duše vznemirijo, ranijo ali uţalijo. 

Odgovorite z ljubeznijo in dostojanstveno tišino. 

Nikoli se ne bojte govoriti o Meni, toda nikoli ne silite te duše, da bi Me sprejele 

na način, da bodo zbeţale stran od vas. Namesto tega jih privedite k Meni preko 

vaših molitev in trpljenja. 

Blagoslavljam vas, Moja močna in pogumna vojska! 

Ljubim vas! 

Z vami sem pri vsakem koraku, ki ga storite z namenom, da Mi privedete duše. 

Vaš ljubljeni Jezus Kristus 

 

NAJHUJŠE TRPLJENJE JE DUHOVNA SUŠA, KO NE MORETE 

ČUTITE NITI ENE TROHICE LJUBEZNI DO MENE, VAŠEGA 

JEZUSA 

Torek, 3. julij 2012 ob 20.00 

Moja draga ljubljena hčerka, ko ti pošiljam preizkušnje npr. v obliki duhovne 

suše, jih moraš naučiti prepoznati kot takšne. 

Sprejeti moraš tudi, da takšno duhovno sušo prestajaš z razlogom. Razlog je ta, 

da preko tega trpljenja rešuješ duše. 

Veliko duš ţrtev verjame, da trpljenje pomeni eno izmed dveh sledečih stvari. 

Prvi tip trpljenja je zunanje preganjanje, ki ga boš prestajala zaradi svojega dela. 

Drugi tip trpljenja je telesno trpljenje, ki Mi ga svobodno daruješ kot dar za 

rešitev na milijone duš. 

Najhujše trpljenje pa je duhovna suša, ko ne morete čutiti niti ene trohice 

ljubezni do Mene, vašega Jezusa in ko vas nobena količina molitve ne more 

osvoboditi iz ječe zapuščenosti. 

Poskušajte kolikor hočete moliti, toda molitev vam bo postala mučna. 

 

 



Poskušajte kolikor hočete, da začutite ljubezen in sočutje do Mene, toda ne boste 

je mogli začutiti. 

To je oblika duhovne zapuščenosti, kjer se zdi, da sem Jaz tako daleč proč, 

da Me ne morete več doseči. 

Kar pa ne veste je tole. 

To je Dar, milost od Mene, ki vas povzdigne v Mojih Očeh. Prenašanje 

preizkušenj in trpljenja Jaz dovoljujem zaradi vaše velikodušne in čiste ljubezni 

za rešitev počrnelih duš. 

To se morda zdi nepravično, toda bolj kot se pribliţate Mojemu Presvetemu 

Srcu, bolj boste prestajali Moje lastno trpljenje zaradi grehov človeštva. 

Samo tisti s čistimi in poniţnimi srci, brez osebne zagledanosti vase, ki Mene 

postavijo pred vse posvetne stvari, lahko prestajajo Mojo bolečino. 

Takšne duše Jaz pazljivo izbiram, da sodelujejo z Menoj preko dara trpljenja in 

Mi tako pomagajo pri Mojem Načrtu Odrešenja. 

Nikoli se ne boj, Moja hčerka, Moje odsotnosti. Moje navzočnosti ne boš čutila, 

ne boš Me videla ali čutila globoko ljubezen do Mene kot ponavadi, toda Jaz 

sem ob tebi. 

Vedno zaupajte Vame, Moji ljubljeni verni, tudi takrat ko vam je teţko moliti. 

Zaupajte Vame, ko začutite hrepenenje po Meni, katerega ne morete 

potešiti, ne glede na to kako zelo se trudite moliti k Meni. 

Vedite, da ko se to dogaja, sem veliko bliţje, kot si predstavljate. 

Vedite, da vas v tem času duhovne suše povzdignem, da postanete resnični 

vojak, resnični borec v Moji bitki za rešitev duš. 

Ljubim vas. Nikoli ne obupavajte. Nikoli ne bodite razočarani, kajti Jaz sem 

vedno poleg vas. 

Prišel bo dan, ko bo trpljenje pozabljeno. Namesto tega bo prišla sreča, ki bo 

prekrila ves svet in ki se bo zgodila samo preko vaših ţrtev za vse Boţje otroke, 

ki potrebujejo vašo pomoč. 

Vaš Jezus 



DEVICA MARIJA: OTROCI, NE GLEDE NA TO KAJ SE BO ZGODILO 

V SVETU, VEDITE, DA IMA BOG NAJVIŠJI VSE POD NADZOROM 

 

Sreda, 4. julij 2012 ob 12.50 

Otrok moj, tisti, ki so priča čudeţu Mojih prikazovanj na zemlji, bodo spoznali, 

da se bodo napovedane skrivnosti in prerokbe kmalu uresničile. 

Otroci, ţe nekaj časa se prikazujem po svetu, da bi vam pomagala, da se 

pripravite na slavni povratek mojega Sina. 

Moj Sin vas preko vidcev in prerokov pripravlja, zato da boste postali vredni za 

prejem Njegovega Daru Večnega Ţivvljenja. 

Nikoli se ne smete bati prihodnosti, če verujete v mojega Sina, kajti on je 

Kruh Ţivljenja in imeli boste čudovito novo prihodnost. 

Otroci, ne glede na to kaj se bo zgodilo v svetu, vedite, da ima Bog Najvišji vse 

pod nadzorom. 

Satan ima le malo moči proti Mojemu Očetu. 

Moč Satana se okrepi samo s strani tistih, ki podleţejo grehu in skušnjavam, 

katere jim pošilja na pot. 

Človek postane ujetnik, ko greši, kajti človekova moč, da bi se uprl ostalim 

grehom proti Mojemu Očetu, oslabi. 

Nato človek nadaljuje z izvrševanjem grehov, dokler ni prekrit s temo, ki je tako 

gosta, da ji ne more uiti, ne glede na to kako zelo se trudi. 

Otroci, sedaj je vaša dolţnost, da iz ljubezni do mojega Sina pomagate tem 

dušam. 

Samo vi jim lahko pomagate in jih rešite, kajti mnogi si ne bodo mogli 

pomagati. 

Vi ste vojaki, ki jih moj Sin potrebuje v teh časih. On bo preko vaše ljubezni do 

Njega izgubljene duše prekril z milostmi, ko Ga boste prosili za pomoč preko 

vaših molitev. 

Dajem vam Kriţarsko Molitev za rešitev grešnikov. 

 



Kriţarska Molitev (64) za rešitev mojih bratov in sester 

O moj preljubi Odrešenik, Jezus Kristus, sprejmi moj dar molitve in ţrtve, 

da pomagam rešiti svoje brate in sestre iz zapora teme v katerem se 

nahajajo. Dovoli mi, da pomagam reševati njihove duše. Rotim Te, odpusti 

jim njihove grehe. Prosim Te, preplavi njihove duše s Svetim Duhom, da 

bodo pritekle v Tvoje Naročje kot v pribeţališče, ki ga tako nujno 

potrebujejo, preden se bodo za vedno izgubile. V poniţnem sluţenju in 

zahvaljevanju se Ti za rešitev teh duš popolnoma predajam. Amen. 

Otroci, vi ste eno z mojim Sinom. 

Vaša ljubezen Mu prinaša veliko uteho. Vaše ţrtve in molitve Mu bodo 

pomagale privesti vse človeštvo v zavetje Njegovega Novega Raja na Zemlji. 

Samo takrat se bo Sveta Druţina Boga Najvišjega ponovno zdruţila in ţivela v 

miru na veke vekov. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

BOG OČE: NIHČE NE MORE POJASNITI KAKO SEM USTVARIL 

VESOLJE, NE GLEDE NA TO KAKO ZELO SE TRUDITE TO 

STORITI, KAJTI TO JE NEMOGOČE 

Četrtek, 5. julij 2012 ob 15.30  

Moja predraga hčerka, pomagaj Mi v Moji ţalosti, ko se jočem za vse Moje 

otroke, ki ne ţelijo sprejeti Mojega obstoja. 

Kako zelo hrepenim po njih! 

Kako zelo se jočem za njihove uboge duše! 

Tako zelo inteligentni in pametni so na področju človeškega razuma, toda ne 

razumejo Resnice tega Kdo sem Jaz. 

Jaz sem Začetek. 

Jaz sem Stvarnik vsega kar je. 

Jaz sem njihov Oče, čeprav Me zavračajo. 



Če bi le lahko videli Resnico! 

Če bi mi le dovolili, da se dotaknem njihovih src, zato da bi jim pokazal Moje 

čudovite in veličastne načrte, ki jih imam pripravljene zanje! 

Številne te duše Me ne poznajo, toda ne po svoji krivdi. 

Tem dušam bo pokazana Resnica, zato da bodo izbrale Mojo Pot. 

Tisti, ki so sprejeli Resnico, a ki so dovolili, da jih zaslepi človeški razum in 

poveličevanje človeške inteligence, so sedaj izgubljeni za Mene. 

Številne takšne duše se bodo spreobrnile, toda mnoge bodo zavrnile Kelih 

Odrešenja, ki jim ga bo ponudil Moj ljubljeni Sin. 

Otroci Mojega Srca, rotim vas, pomagajte Mi rešiti Moje dragocene otroke. 

Jaz točim solze v teh časih. Prosim vas, da jih privedete k Meni po Boţjem 

Usmiljenju Mojega Sina. 

Tako veliko število izmed teh duš so mladi otroci, ki Me kljubovalno in 

javno zavračajo z namenom, da bi se pred drugimi pokazali kako zelo 

pametni so. 

Pretirano spoštovanje do človeške inteligence je skušnjava, ki jo sovraţnik 

polaga v duše Mojih otrok. 

Satan uničuje duše Mojih otrok, oni pa se sploh ne zavedajo kaj jim počne. 

Tako zelo veliko padlih angelov prepričuje človeštvo, da je človeška 

inteligenca nezmotljiva. 

Kadar človek začne verjeti ali pa je prepričan, da pozna Boţje Zakone 

Stvarjenja, je padel v pretkano past. 

Nihče ne more pojasniti kako sem ustvaril vesolje, ne glede na to kako zelo se 

trudite to storiti, kajti to je nemogoče. 

Kdaj jih bo izučilo? 

Kdaj bodo ti ljudje spoznali, da tisti Moji otroci, ki so čisti, preprosti in poniţni 

in ki Me sprejemajo, razumejo preprosto resnico? 

Oni ne potrebujejo dokaza, ker čutijo Mojo Ljubezen v njihovih čistih in odprtih 

srcih, zato da lahko njihove duše preplavljam z Boţjimi Milostmi. 



Jaz sem vaš Bog, vaš Stvarnik, vaš biološki Oče. 

Moji otroci morajo priti k Meni preko Mojega ljubljenega Sina in po svoji 

svobodni volji. Jaz jih ne morem prisiliti, da pridejo k Meni. 

Vam, Moji otroci, je bila dana moč, da pomagate rešiti njihove duše. 

Vsem vam, ki se boste odzvali Moji prošnji za rešitev vaših bratov in sester 

preko molitve in ţrtve, bodo dodeljene posebne milosti. 

Moja Moč je neskončna. 

Moji čudeţi, skupaj z trpljenjem in molitvami Mojih otrok, bodo 

uporabljeni za rešitev izgubljenih duš pred večno smrtjo. 

Ljubim vas, Moji ljubljeni otroci. 

Pridite, pomagajte Mi zdruţiti Mojo cenjeno druţino in pomagajte Mojemu Sinu 

premagati Satana, da ne bo več kradel Mojih otrok. 

Vaš ljubeči Oče 

Bog Najvišji 

 

 

ENA TRETJINA ZEMLJE BO UNIČENA, KO BODO ANGELI IZLILI 

OGENJ NA ZEMLJO IZ ŠTIRIH KONCEV NEBES 

Petek, 6.julij 2012 ob 16.15 

Moja draga ljubljena hčerka, dodeljen je bil čas, zato da bi tem Mojim Svetim 

Sporočilom prisluhnila vsaka duša, mladi in stari ljudje, v vsakem narodu. 

Mnogi Boţji otroci se bodo usedli in prisluhnili Mojim navodilom, če jim bodo 

na razpolago ta Sporočila. 

Vedite, da so se spremembe ţe začele kot je bilo napovedano. Pridelki ne bodo 

več prinašali sadov kot poprej in letni časi ne bodo več isti. 

Te spremembe bodo prišle po Roki Mojega Večnega Očeta. On sedaj 

vzpostavlja nove zakone zemlje, katere nihče ne bo mogel prezreti. 

Nič v svetu, nad katerim vladajo zakoni narave, ne bo ostalo kot nekoč. 



Morja bodo zrastla, nastale bodo poplave, zemlja se bo tresla in postala 

neplodna. 

Moj Oče bo poslal veliko kazen, da zaustavi širjenje greha, ki je vir velike 

ţalosti za Njega. 

Tisti narodi, ki nasprotujejo Njegovim Zakonom bodo zelo trpeli. Kmalu bodo 

spoznali, da njihovi grehi ne bodo več tolerirani. Ti narodi bodo kaznovani. 

Kaznovanje teh narodov bo preprečilo, da bi okuţili preostale duše in razen če ti 

narodi ne spremenijo svojih zlobnih poti, bodo v to prisiljeni preko Boţjega 

posredovanja. 

Moja hčerka, hitro moraš sedaj razširiti Mojo Besedo, ker se Opozorilo 

pribliţuje. 

Mnogim narodom mora biti dana Knjiga Resnice, zato da se lahko 

pripravijo na Moj Drugi Prihod. 

Moj Drugi prihod se bo zgodil po Opozorilu. 

Kazni, ki jih bodo izvršili angeli v Nebesih po ukazu Mojega Očeta so se začele 

v fazah. Te kazni bodo še naprej naraščale, ker greh še naprej narašča. 

Bitka se je začela, začetne faze te bitke pa je ţe videti v številnih drţavah. 

Vsi boste priča uničenju podnebja, iz katerega bo deţevalo na zemljo, 

medtem ko podnebje stoka v bolečinah zaradi degradacije greha. 

Potresi bodo naraščali, narodi pa bodo trpeli v skladu z madeţem greha, ki je 

prisotno v jedru teh narodov. 

Voditelji, ki sledijo Antikristu ne bodo ubeţali Očem Mojega Očeta in bodo 

uničeni. 

Moj Oče sedaj kaznuje tiste, ki vodijo zlobne vlade z namenom, da reši Svoje 

otroke iz njihovega zlobnega oprijema. 

On ne bo stal ob strani in gledal kako ti voditelji, ki sledijo Antikristu, ki je še 

vedno skrit v teh časih, uničujejo Njegove otroke. 



Ena tretjina zemlje bo uničena, ko bodo angeli izlili ogenj na zemljo iz štirih 

koncev Nebes. 

Zaradi tega bodo mnogi spoznali, da je nekaj narobe in da je to povzročila jeza 

Mojega Očeta. 

Pa vendar mnoge to ne bo izučilo. Po Opozorilu se bodo mnogi spreobrnili. 

Kljub temu se mnogi ne bodo spreobrnili, ko jim bo predloţen dokaz o stanju 

njihovih duš. 

Še vedno bodo častili laţno privlačnost za katero mislijo, da jim jo ta zemlja 

lahko nudi. Toda takrat bodo njihova poţelenja in materialni maliki, ki jih 

častijo postali še bolj nespodobni in zlobni. Vsi njihovi grehi, katerim bodo priča 

vsi tisti, ki vedo kaj je greh, bodo postali tako grdi, da bo le malo Boţjih otrok 

lahko gledalo te grehe. 

Vsak odvratni greh bo javno prikazan s prezirom do Boga. 

Vsako dejanje bo degradiralo grešnike do takšnih globin, da se bodo 

obnašali kot ţivali. 

Vso spoštovanje do človeškega telesa bo izginilo in ljudje se bodo brez 

kakršnega koli sramu v svojih dušah šopirili s vsakršnim zlobnim poţelenjem, ki 

ga bo videl ves svet. 

Ti ljudje so Satanovi zaporniki. Vsi so Boţji otroci, toda zver bo pogubila 

njihove duše. 

Kazni so del Boţjega načrta, da prečisti svet z namenom, da očisti tako grešnike 

kot tudi zemljo po kateri hodite. 

Samo ko bo zemlja očiščena se lahko zgodi Moj Drugi Prihod. 

Moji verni, molite za pogum in trdnost, da boste prestali te kazni. 

Nikoli se ne smete bati teh kazni, kajti vi, Moja vojska, boste molili za te narode 

in pomagali pri očiščenju, ki je potrebno za spreobrnjenje človeštva. 

Pečat Ţivega Boga bo varoval prav vsakega od vas. 

Zaradi Ljubezni, ki jo ima Moj Oče do Svojih otrok jih mora kaznovati, kajti če 

jih ne bi kaznoval, bi Njegovi otroci nevede korakali naprej proti vratom Pekla. 



Vaš Jezus 

 

ONI MORDA NE BODO PRISLUHNILI, TODA MORA JIM BITI DANA 

BOŢJA BESEDA. 

Sobota, 7. julij 2012 ob 15.30 

Moja draga ljubljena hčerka, ko prosim človeštvo, da prisluhne Mojemu Glasu, 

Me prizadene, ko tisti, ki Me ljubijo govorijo, da Jaz nikoli ne bi govoril na 

takšen način. 

Če bi Mi le prisluhnili, bi Moje Srce bilo potolaţeno in še veliko več duš bi bilo 

lahko rešenih. 

Priprave na Moj Drugi Prihod se sedaj razodevajo po Mojih Boţanskih Ustnicah 

preko teh Sporočil. 

Priprave na Moje Rojstvo so tudi bile vnaprej razodete preko prerokov, da 

bi Boţji otroci bili ozaveščeni o prihodu Mesija. 

Zakaj Moji apostoli na zemlji ne ţelijo sprejeti, da Moj Oče pošilja Svoje 

preroke, da bi napovedali Moj Drugi Prihod? 

Kako zelo malo v resnici poznajo na kakšen način Moj Večni Oče pripravlja 

človeštvo na velike dogodke. 

Moji duhovniki, Moji posvečeni sluţabniki morajo prisluhniti Mojemu klicu 

zdaj, kajti Jaz potrebujem njihovo pomoč. A vendar mnogi ne bodo prisluhnili. 

Zavrnili Me bodo preko teh Sporočil. 

Spoznali bodo Resnico, toda šele ko bo prepozno. 

Moja hčerka, nikoli se ne boj objaviti Mojih Sporočil, niti tista Sporočila, ki se ti 

zdijo čudna ali strašna. 

Oni morda ne bodo prisluhnili, toda mora jim biti dana Boţja Beseda. 

Ljudje ti ne morejo ukazovati, da prenehaš obljavljati Sveto Boţjo Besedo. 

Zapri svoja ušesa in ignoriraj posmehovalna mnenja, kajti to ni pomembno. 



Tistim, ki se imate za Kristjane in ki se posmehujete Mojim Sporočilom, 

porečem sledeče: 

S tem ko trgate Mojo Besedo na koščke, s tem ko se vam zdijo Moja 

Sporočila ţaljiva in s tem ko se posmehujete Moji Besedi, ste prerezali 

popkovino, ki vas povezuje z Mojim Srcem. 

Vi ne sprejemate Mojih Sporočil, ker mislite, da Me poznate in ker mislite, da 

znate prepoznavati Moje Besede, ko jih dajem. Namesto tega ste podlegli 

Satanu, ki vas je zaslepil za Resnico. 

Še enkrat vas pozivam, da pokličete Mene, vašega ljubljenega Jezusa, in Mi 

dovolite, da odprem vaša srca. 

Naj vas napolnim z Močjo Svetega Duha, zato da Me boste lahko prepoznali. 

Duhovniki, pozivam vas, da spoznate, da je prišel čas, da se uresničijo 

Danielove prerokbe in da Jaz, Jagnje Boţje, odprem Pečate v Knjigi Razodetja. 

Spomnite se Moje obljube.  

Jaz bom ponovno prišel sodit ţive in mrtve. 

Moja Obljuba, da prinesem Večno Ţivljenje tistim, ki so Mi zvesti, je tik pred 

tem, da se uresniči. 

Poskrbeti morate, da se boste primerno pripravili na ta Veličastni Dogodek. 

Vaš Jezus  

BODITE OPOZORJENI. NOVA SVETOVNA RELIGIJA SE BO 

NAVZVEN ZDELA DOBRA IN SVETA ORGANIZACIJA, POLNA 

LJUBEZNI IN SOČUTJA 

Nedelja, 8. julij 2012 ob 17.17 

Moja draga ljubljena hčerka, veliki odpad o katerem govorim sedaj se povečuje 

v svetu. 

Sedaj ta veliki odpad kot tančica pokriva Mojo Sveto Cerkev na zemlji in ji 

zakriva pogled kot gosta megla. 

Sedaj je nastopil čas, da se zgodi veliki razkol Moje Cerkve na dva tabora. 



Na eni strani bodo Moji ljubljeni posvečeni sluţabniki, ki sledijo Mojim 

Naukom in ki nikoli ne odstopajo od njih. 

Na drugi strani bodo tisti duhovniki in ostali voditelji Mojih Krščanskih Cerkev, 

ki so pod vplivom sodobnega sveta in ki bodo oskrunili Moje Zakone. 

Oni podlegajo pritiskom ljudi, ki od njih zahtevajo, da izkazujejo toleranco v 

Boţjem Imenu tako, da spreminjajo Boţje Zakone, da bi ustregli človeškim 

zahtevam. 

Ti duhovniki in voditelji Mojih Krščanskih Cerkev so polni napuha, arogance in 

posvetnih ambicij. Njim bo vseeno, če bodo spremenili Svete Zakramente, da bi 

ustregli grešnim načrtom. 

Sedaj bodo pospešili dejanja gnusob, ki jih bodo izvršili v Cerkvah Mojega 

Očeta in vse v imenu civilnih pravic in tolerance. 

Odobrili bodo greh in Me ţalili tako, da bodo te grehe izvrševali pred Mojimi 

Svetimi Tabernaklji in pričakovali, da sprejmem ta zlobna dejanja. 

Kmalu bodo uničili Zakramente, da bi ustregli vsem ljudem. 

Namesto Zakramentov bodo potekala praznovanja in druge oblike zabave. 

To bo postala Nova Svetovna Cerkev, ki se bo hvalila z impresivno zgradbo 

v Rimu, ki pa ne bo častila Boga. 

Ta zgradba bo zgrajena s skrivnimi Satanističnimi simboli, ki jih bodo lahko 

videli vsi in bo malikovala zver. 

Vsakršen greh, ki je odvraten Mojemu ljubljenemu Očetu, bo javno poveličevan 

in na milijone ljudi bo sprejelo njihove izprijene zakone kot vredne v Boţjih 

Očeh. 

Moji posvečeni sluţabniki, ki bodo ostali zvesti Meni, bodo morali Maševati na 

skrivnem ali pa se soočiti z zaporom. 

Hitro se bodo zbrali in napolnjeni s Svetim Duhom bodo še naprej hranili Boţje 

otroke s Kruhom Ţivljenja. 

Za tiste, ki jih vodijo morajo poskrbeti in jim dati zaščito Pečata Ţivega 

Boga. 



Zelo blizu je dan, ko se bo zgradil Novi Tempelj v čast Zveri. 

Ta Novi Tempelj bo zgrajen pod diktaturo Antikrista, ki se kmalu javno 

razodel svetu kot mirovnik. 

Zberite se čimprej skupaj Moji verni. Moji duhovniki, ki prepoznavate Moj 

Glas: začeti morate s pripravami in tako zagotoviti, da bo Moja Cerkev dovolj 

močna, da bo lahko prestala prihajajoče preganjanje. 

Sčasoma bodo zavetišča za vas pripravljena za uporabo, kajti Jaz ţe nekaj časa 

naročam Svojim vernim naj zagotovijo, da bodo sluţila vašemu namenu.  

To preganjanje bo kratko in ga boste prestali, čeprav bo boleče. 

Bodite opozorjeni. Nova Svetovna Religija se bo navzven zdela dobra in sveta 

organizacija, polna ljubezni in sočutja. 

Izţarevala bo prečudovito podobo tolerance in bo poveličevala vsakršen greh, ki 

ţali Boga. Sprevrgla bo vsak greh, tako da bo izgledal sprejemljiv v Boţjih 

Očeh. 

Toda, vedite, da se Mi ta gnusoba gnusi. Gorje tistim, ki hodijo po tej nevarni 

poti k večnemu pogubljenju! 

Greh bo vedno greh v Mojih Očeh. 

Čas tega ne spremeni. Nove zakone, da bi ustregli človeškemu poţelenju po 

grešnih prizadevanjih, nikoli ne bom sprejel. 

Pripravite se sedaj na to veliko prevaro, kajti zgodila se bo zelo kmalu. 

Vaš Jezus 

 

VSI LJUDJE NA SVETU BODO VIDELI SVOJO DUŠO IN BODO V 

MNOGIH PRIMERIH PRVIČ SPOZNALI, DA IMAJO DUŠO. 

Ponedeljek, 9. julij 2012 ob 23.00 

Moja draga ljubljena hčerka, sedaj ţelim pripraviti na Opozorilo vse Moje verne 

na način, ki ne bo v pomoč samo njim, temveč tudi njihovim ljubljenim. 



Ni dovolj, da se pokesate zaradi strahu. Potrebna je tudi pokora. 

Vsi Moji verni, prisluhnite sedaj Mojim navodilom, da bodo vaše duše 

pripravljene na Opozorilo: 

Začeti morate premišljevati o vseh krivicah, ki ste jih storili proti samemu 

sebi in proti vašim bliţnjim. 

Katoliki morate prejeti Zakrament Svete Spovedi na vsaka dva tedna, če ţelite 

ostati v stanju milosti. 

Tako boste izkusili samo rahle bolečine v času Opozorila, zaradi tega pa boste 

imeli moč, da boste lahko pomagali vašim bratom in sestram, ki bodo prestajali 

strašne bolečine in krivdo, ko se bodo skušali sprijazniti z razsvetljenjem 

njihove vesti. 

Tisti izmed vas, ki ste Kristjani ali ostale veroizpovedi, in ki verjamete tem 

Sporočilom, vi morate zmoliti Kriţarsko Molitev (24) popolni odpustek za 

odvezo. 

Sedem zaporednih dni morate zmoliti to molitev in Jaz, vaš Jezus, vam bom 

odpustil grehe: 

O moj Jezus, Ti si Luč sveta. Ti si Ogenj, ki se dotikaš vseh duš. Tvoje 

Usmiljenje in Ljubezen ne poznata meje. Nismo vredni Ţrtve, ki si jo storil 

s Svojo smrtjo na Kriţu. Kljub temu vemo, da je Tvoja Ljubezen do nas 

večja od ljubezni, ki jo imamo mi do Tebe. Podeli nam, o Gospod, Dar 

Poniţnosti, da bomo vredni Tvojega Novega Kraljestva. Napolni nas s 

Svetim Duhom, da bomo korakali naprej in vodili Tvojo vojsko, ki bo 

oznanjala Resnico Tvoje Svete Besede in pripravila naše brate in sestre na 

Tvoj Slavni Drugi Prihod na Zemljo. Hvalimo Te. Slavimo Te. Darujemo Ti 

sami sebe, svoje ţalosti in trpljenje, kot dar Tebi za rešitev duš. Ljubimo 

Te, Jezus. Usmili se vseh Svojih otrok, kjerkoli se nahajajo. Amen. 

Sedaj vam tudi podarjam posebno molitev, da jo boste molili za tiste uboge 

duše, ki bodo morda umrle zaradi šoka v času Opozorila in ki morda ţivijo v 

smrtnih grehih. 

 

 

 



Kriţarska Molitev (65) Za tiste v smrtnih grehih 

O dragi Jezus, Odrešenik človeštva, po Tvojem Usmiljenju Te rotim za 

pomilostitev vseh tistih ubogih duš v grehu, ki bodo morda vzete iz tega 

sveta v času Opozorila. Odpusti jim njihove grehe. V spomin na Tvoje 

Trpljenje Te rotim, da mi v spravo za njihove grehe odobriš to posebno 

milost: izročam se Ti v mislih, telesu in duši kot pokoro za rešitev njihovih 

duš, in da jim podeliš Večno Ţivljenje. Amen. 

Moji verni, Opozorilo bo velik dogodek odrešenja, preko katerega bom dokazal 

ljudem Svoje Usmiljenje. 

Vsi ljudje na svetu bodo videli svojo dušo in bodo v mnogih primerih prvič 

spoznali, da imajo dušo. 

Čas je kratek. Začeti morate s pripravami. 

Ne pozabite na Moja navodila: imeti morate hrano, ki bo zdrţala deset dni, 

blagoslovljene sveče in svete predmete v vašem domu. 

Zaupajte Vame in se razveselite, kajti mnogo duš bo rešenih. 

Jaz ne bom razodel datuma, toda vi veste kaj morate storiti. 

Ko vam bodo pokazani grehi Me morate prositi za odpuščanje in skloniti svoje 

glave ter se v poniţnosti zahvaliti za ta Boţji Dar, ki je vaš potni list za Večno 

Ţivljenje v Novem Raju na zemlji. 

Ne pozabite, da ne obstaja niti en greh, ne glede na to kako hud, ki ne more biti 

odpuščen, če je prisotno resnično kesanje. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

ZANIKALI ME BODO, TAKO DA BODO REKLI, DA MOJA SVETA 

BESEDA NASPROTUJE SVETEMU PISMU 

Sreda, 11. julij 2012 ob 19.30 

Moja draga ljubljena hčerka, ti prestajaš Mojo bolečino v teh časih. Jočem se, 

ker toliko Boţjih otrok umira v stanju smrtnega greha. 



Tako zelo boleče je ponovno prestajati strašne rane, ki sem jih prejel, ko sem bil 

kriţan! 

Moja hčerka, pomembno je, da razumeš kaj se dogaja s teboj, da se boš lahko 

soočila s tem Poslanstvom, ki ti povzroča takšno trpljenje. 

Zlorabe, ki jih prestajaš v Mojem Imenu je za pričakovati. 

Vse izbrane duše, ki so v preteklosti posredovale svetu Mojo Sveto Besedo so 

prestajale sramoto, prav tako kot jo ti sedaj prestajaš. Posmehovali so se jim, jih 

zlorabljali, jih prikazali kot da so neumne in še celo huje, obtoţili so jih, da so 

prevaranti in da govorijo laţi. 

Tudi Mene so označili za laţnivca. Tudi Meni so se posmehovali. Govorili so, 

da sem prevarant, vsiljivec in da nasprotujem Boţji Besedi. 

Našli so vsakršno opravičilo, da bi dokazali, da sem prevarant. 

Uporabili so celo Sveto Besedo Boga, Mojega Večnega Očeta, in poizkušali 

dokazati, da to kar govorim nasprotuje Svetemu Pismu. 

Vsak človek lahko reče, da predstavlja Boţjo Besedo. Zelo malo ljudi, ki 

pravijo, da prejemajo Boţjo Besedo, jemljejo resno. Ponavadi jih ignorirajo. 

Toda tistim, ki trdijo, da govorijo v Mojem Imenu, a ki v resnici ne govorijo v 

Mojem Imenu, in ki namerno širijo laţi, ljudje ponavadi ploskajo in jih 

sprejmejo zaradi zvitega Satanovega vpliva. 

V primeru pristnega preroka je moč Mojega Glasu tako velika, da bo povzročila 

zelo močno reakcijo, in sicer ljudje bodo sprejeli Mojo Besedo iz ljubezni do 

Resnice ali pa Me bodo takoj zavrnili. 

Tisti, ki Me bodo sprejeli, bodo začutili kako se Moja Ljubezen dotika njihovih 

duš na način, da bo vţgala njihova srca, tako da ne bo več nobene vrnitve nazaj. 

Tisti, ki Me bodo zavrnili, Me ne bodo ignorirali. Namesto tega Me bodo 

zasmehovali in omalovaţevali bodo Mojo Sveto Besedo z zlobo, ki se ne sklada 

s krščanskimi krepostmi za katere trdijo, da jih imajo. 

Zanikali me bodo, tako da bodo rekli, da Moja Sveta Beseda nasprotuje Svetemu 

Pismu, prav tako kot so to storili v času Mojega bivanja na zemlji. 



Oni ne razumejo zakaj Moja Beseda povzroča tako močno reakcijo. Satan jih je 

zavedel, in oni se tega ne zavedajo. Niso bili na preţi in so mu tako dovolili, da 

je zameglil njihovo ljubezen do Mene. 

Nihče ne bo ignoriral Moje Besede. Niti je ne morejo. V vsakem primeru bo 

Moja Beseda povzročila reakcijo na način, da se ji bodo odzvali z ljubeznijo 

ali s sovraštvom. 

Vaš Jezus 

 

OPOZORILO BO ZA MNOGE ZASTRAŠUJOČ DOGODEK, KER SE 

BO ZDELO KOT DA JE NASTOPIL KONEC SVETA 

Četrtek, 12. julij 2012 ob 10.50 

Moja draga ljubljena hčerka, naj nihče ne podcenjuje vpliva, ki ga bo imelo 

Opozorilo na celotno človeštvo. 

Opozorilo bo za mnoge zastrašujoč dogodek, ker se bo zdelo kot da je nastopil 

konec sveta. 

Mnogi bodo priča temu kar se bo zdelo kot katastrofalno dogajanje, ko se 

bosta pojavila dva kometa in se zaletela ter eksplodirala blizu zemeljske 

orbite. 

Nato bodo vidni ognjeni plameni, kot da je izbruhnil vulkan na nebu in 

mnogi bodo prestrašeni. 

Ţarki rdečega ognja so Ţarki Moje Krvi, Ţarki Mojega Usmiljenja, ki se 

dajajo vsem vam kot dar takšnih razseţnosti, da nihče ne bo mogel 

razumeti tega kar se bo dogajalo. 

Mnogi bodo čutili kako jih ogenj ţge v njihovih telesih, kot če bi jih 

premagovala vročina sonca. 

Znotraj sebe bodo čutili ţgočo vročino, dokler jim ne bo občutek spoznanja 

omogočil, da zagledajo stanje svojih duš. 

Mnogi bodo čutili tresenje zemlje, kot če je potres. 



Tla se bodo tresla, vzdihovala in mnogi bodo padli na tla ter se skušali 

oprijeti česarkoli, ki bi jim nudilo zavetje. 

Toda tla se ne bodo odprla in jih pogoltnila. Kajti to ne bo fizični potres 

ampak duhovni. 

Preden se bo to zgodilo, bodo izbruhnili vremenski pojavi na nebu. 

Moj Kriţ se bo pojavil na nebu po eksploziji. 

Mnogi bodo točili grenke solze kesanja in ţalosti ter bodo prestali bolečino 

poniţanja zaradi svojih grehov. 

Ostali bodo kričali in preklinjali, ker ne bodo mogli prestati Razsvetljenja Vesti, 

Boţjega Znamenja, zaradi teme njihovih duš in bodo zavrnili Luč Mojega 

Usmiljenja. 

Ti ljudje bodo boleče kričali zaradi peklenskega ognja, ker jim bo Znamenje 

Mojega Usmiljenja pokazalo usodo, ki jih čaka, če se ne bodo pokesali in 

spreobrnili. 

Dobre duše, ki Me ljubijo bodo tudi trpele, kajti mnoge izmed njih bodo 

omadeţevane z grehom, toda prejele bodo takojšnje odpuščanje. Tudi te duše 

bodo poniţane, ko jim bo pokazan greh napuha. 

Mnogi bodo ostali doma nekaj dni po tem Dogodku. Mnogi se bodo morali 

znajti sami, ker trgovine ne bodo na voljo. Zaradi tega se morate pripraviti. 

To bo tudi obdobje trpljenja, ker bodo duše prestajale bolečino Vic, očiščenje, 

skozi katero bodo šli. Na ta način se bo mnogim ljudem razodelo stanje njihovih 

duš in bodo postali poniţani na način, ki ga še doslej niso izkusili. 

Toliki bodo sprejeli ta Dogodek in bodo spoznali, da jim je bil dan velik Dar 

Mojih Milosti in Mojega Boţjega Usmiljenja. 

Spreobrnjenje bo globalno in na lestvici, kateri niso ljudje bili priča ţe od 

Moje Smrti na Kriţu. 

Na milijarde ljudi bo sprejelo Boga, ker bo Resnica postala očitna. 

Točno bodo vedeli, kaj se bo zgodilo na Sodni Dan in kako lahko rešijo svoje 

duše, kajti napolnjeni bodo z Mojo Ljubeznijo. 



Ponovno bodo lahko postali celoviti na duši, duhu in telesu. 

Moj Kriţ bo dokaz izraza Mojega Boţjega Usmiljenja, ki je tako dolgo časa 

nazaj bilo obljubljeno človeštvu. Moj Kriţ bo viden na nebu po vsem svetu. 

Mir se bo spustil nad ves svet kot posledica tega Dejanja Boţjega Posredovanja, 

ki je dano Boţjim otrokom, da bi jih zbudilo iz njihovega spanca. 

Toda padli angeli bodo napadli vse Boţje otroke preko njihove predane vojske, 

ki bo zavrnila Moj Kelih Odrešenja. 

Ta vojska, ki ima srca trda kot kamen in ki je pod vplivom Satana, se bo borila 

proti tistim, ki ljubijo Boga. 

Njihovo število se ne bo moglo primerjati s številom tistih, ki sledijo Resnici, a 

kljub temu bodo zaradi svojega sovraštva na skrivnem načrtovali zlobna dejanja, 

ki bodo uničila ta mir in spokojnost. 

Ta vojska bo skovala načrt, da prepričajo svet, da je ta Dogodek v resnici bil 

vesoljska nesreča katero lahko znanstveniki dokaţejo. Na ţalost bodo mnogi 

Boţji otroci verjeli vsemu temu in se bodo vrnili nazaj v staro grešno ţivljenje, 

ki so ga nekoč ţiveli. 

Nato se bo začela bitka za duše in nekaj časa bo trajalo, da bo prišlo do 

poslednjega spopada. Moj Drugi Prihod bo uničil vso to hudobijo. 

Moji dragi verni, ne dovolite, da bi vam ta razodetja prinesla strah. 

Namesto tega se pripravite na ta Veličasten Dogodek in naj ga vaša duša 

sprejme. 

Sprejmite to čudovito Boţje Dejanje, ki naj okrepi vašo odločnost, da boste z 

ljubeznijo razširili Mojo Ljubezen med svojo druţino in prijatelje. 

Bodite ponosni, da imate odnos z Menoj, vašim Jezusom in Mi pomagajte rešiti 

tiste duše, ki ne bodo sprejele Mojega Usmiljenja. 

Pojdite. Pripravite se. Razveselite se, kajti čas je blizu. 

Ljubim vas. 

Vaš Jezus 



 

PO SVETOVNI VOJNI BO PRIŠLA LAKOTA IN NATO KUGE. TODA 

MOLITEV LAHKO OMILI TO KAZEN. 

Petek, 13. julij 2012 ob 16.25 

Moja draga ljubljena hčerka, Moji verni morajo poznati zaporedje dogodkov, 

kajti, ko bodo razumeli zaporedje dogodkov, bodo oboroţeni z znanjem, zato da 

bodo lahko pomagali omiliti to Kazen. 

Opozorilo se bo zgodilo kot zadnja moţnost Mojega Večnega Očeta, z 

namenom da z Boţjo Lučjo, Lučjo Resnice preplavi človeška srca. 

Če se Opozorilo ne bi zgodilo bi večino človeštva bilo pahnjeno v Pekel, kajti ne 

bi bilo vredno Kraljestva Mojega Očeta. 

Opozorilo je Boţje Dejanje Velikega Usmiljenja, da bi bili vsi Boţji otroci 

rešeni zla in privedeni v njihovo zakonito dedščino. 

Zaradi velike teme, ki v tem času prekriva zemljo, na kateri skoraj ni več Boţje 

Luči, se to Boţje Dejanje mora zgoditi. 

Opozorilo bo ločilo dobre ljudi od tistih, ki se utapljajo v grehu, in ki se bodo 

trmasto drţali Zveri in vse slave, ki jim jo Zver obljublja na tej zemlji. Za te 

uboge duše je to izguba časa, kajti vedeti morajo, da je njihov čas na zemlji 

kratek. 

Ta zemlja bo zamenjana za Novi Raj, v katerega ne bodo smele vstopiti, če 

bodo zavrnile Moje Dejanje Ljubezni in Usmiljenja. 

Mnogi bodo ostali v temi. Mnogi se bodo takoj spreobrnili. Če se bo večina 

človeštva spreobrnilo, potem Velika Stiska ne bo tako zelo teţka. 

Svetovna Vojna ne bo imela enakega učinka, če se bo večina ljudi pokesala 

po Opozorilu. 

Po Svetovni Vojni bo prišla lakota in nato kuge. Toda molitev lahko omili to 

kazen. 



Močno molite, zato da bosta Vojna in Kazen, ki bo prišla po Vojni, lahko 

omiljeni in preprečeni. Samo vera človeštva in zvestoba do Mene, vašega 

Odrešenika lahko to doseţeta. 

Moja hčerka, Jaz, tvoj Jezus, nisem Tisti, ki bo povzročil te strašne ţalosti. Te 

strašne ţalosti bodo povzročili zlobni grehi tistih ljudi, ki imajo nenasitno 

poţelenje po oblasti, denarju in nadzoru sveta zaradi njihovih lastnih koristi. 

Še več zmede bo prišlo medtem ko bodo mnogi Moji verni potrpeţljivo in ţeljno 

čakali na Moji Drugi Prihod. 

Mnogi se bodo pojavili in bodo trdili da so Jaz, Mesija, in ljudje bodo 

zavedeni. 

Ne pozabite kar sem vam rekel: Jaz se bom vrnil na zemljo prav tako kot 

sem jo zapustil, ko sem se dvignil v oblake. 

Ignorirajte kakršnega koli človeka, ki bo trdil, da je on Jaz, ki je prišel v 

telesu, kajti to se ne bo zgodilo. 

Moji verni bodo močni zaradi njihove ljubezni do Mene, osredotočiti pa se 

morajo na samo eno Mojo ţeljo, ki mi bo, če se bo izpolnila, prinesla veselje in 

tolaţbo: osredotočiti se morajo na Poslanstvo za rešitev duš, vseh duš, 

preden ponovno pridem. 

Zapomnite si, da bo zvestoba do Mene ključ do odrešenja in do prihodnosti, ki 

ne bo imela konca; do Novega Raja, ki bo nudil vsakemu od vas Večno 

Ţivljenje. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

TOREJ, SEDAJ BI MORALA RAZUMETI ZAKAJ SE RAZLIKUJEŠ OD 

VIDCEV. TI SI PREROKINJA, PREROKINJA POSLEDNJIH ČASOV. 

Petek, 13. julij 2012 ob 23.05 

Moja draga ljubljena hčerka, vedeti moraš, da se vloga prerokov razlikuje od 

vloge vidcev. 

Prerok bo vedno izobčenec, sam bo, sovraţili ga bodo in se ga bali. 



Prerok bo vedno delal sam, kot da je vrţen v puščavo. Edini sadeţ v goli 

puščavi bo Boţji Glas. 

Moja hčerka, ko se počutiš osamljeno in zapuščeno vedi, da so se tako počutili 

preroki v preteklosti. Številni preroki so nosili teţo naloge, ki jim je bila 

dodeljena. 

Večina od njih je vedela, da niso vredni, da razglašajo Sveto Boţjo Besedo, toda 

sprejeli so Boţji Klic iz Nebes, ker so bili poslani. 

Ker so bili poslani v svet so instinktno vedeli kakšno nalogo morajo izpolniti, a 

vendar ni bilo lahko. 

Vsako Besedo, ki so jo izgovorili je bila vrţena nazaj v njihov obraz. 

Vsaka njihova Beseda je bila raztrgana na koščke v sinagogah in templjih, ki so 

bili postavljeni za čaščenje Boga. Mnoge je izgnalo njihovo lastno ljudstvo in se 

niso mogli vrniti v svoj rojstni kraj. 

Mnogi so postali nomadi in nikoli niso našli mesta kjer bi bili sprejeti kot 

izgubljeni sin. Namesto tega so delali, ţiveli in ostali sami. Na nobenega 

človeka se niso mogli obrniti. 

Kljub temu so v svojih srcih vedeli, da jih vodi Bog. Nobenega strahu niso 

imeli, ko so govorili z Njegovim Glasom. 

Milosti, ki so jim bile dane, so jih naredile močne. Nikoli niso omahovali v 

posredovanju svaril, prerokb in Boţje Besede Boţjemu ljudstvu. 

Vseeno jim je bilo, če so se jim posmehovali, kajti vedeli so, da je Boţja 

Resnica hrana ţivljenja. 

Brez Resnice Boţji otroci ne bi mogli prepoznati napovedanih prerokb. Niti ne 

bi mogli sprejeti Naukov, ki jih je določil Bog v dobro človeštva. 

Čeprav so jih ljudje zavračali, zasmehovali, zavrgli, jih imeli za čudne, prav tako 

kot so ravnali z Menoj v času Mojega bivanja na zemlji, so kljub temu 

posredovali svetu Boţjo Besedo. Njihove besede bodo ostale na vekomaj. 

Njihove besede nikoli ne bodo prešle, kajti oni so izgovarjali Besedo Gospoda, 

Boga Najvišjega. 

In prav tako se bo zgodilo s teboj. Ostala boš sama, kot glas v puščavi. 



V številni predelih Moje Cerkve na zemlji te bodo ignorirali. 

Razlika tokrat je, da se bodo te prerokbe uresničile v tvojem ţivljenjskem 

obdobju in Resnica bo dokazana tej generaciji. 

Verjeli ti bodo takrat, ko bodo doţiveli dokaz Opozorila. 

Prerokbe Pečatov, ki jih sedaj odpiram in ti razodevam vsebino le-teh, bodo 

tudi dokazale, da sedaj govorim svetu preko tebe, sedmega angela, sedmo 

glasnico. 

Prisluhnili ti bodo, toda prosim te, da ostaneš tiho in da ne odgovarjaš tistim, ki 

dvomijo vate ali te izzivajo. 

Ne razumeš še pomena Mojih Sporočil. Sčasoma boš razumela njihov pomen. 

Medtem pa nimaš pooblastila, da bi branila Mojo Besedo. 

Vsak poskus bo storjen, da bi te napeljali, da jim odgovoriš v upanju, da bi se 

spotaknila preko tvojega pomanjkanja znanja. Zaradi tega moraš ostati tiho, 

izolirano in anonimna, dokler ti ne dam navodil. 

Torej, sedaj bi morala razumeti zakaj se razlikuješ od vidcev. Ti si prerokinja, 

prerokinja poslednjih časov. 

To poslanstvo varujejo Nebesa in ne more biti uničeno. 

Pojdi v miru in razumevanju, Moja hčerka. 

Tvoj Jezus 

 

NI DOVOLJ VEROVATI V OČETA, KAJTI TISTI, KI ZAVRAČAJO 

NJEGOVEGA SINA, ZAVRAČAJO ODREŠENJE 

Sobota, 14. julij 2012 ob 15.15 

Moja draga ljubljena hčerka, toliko religij v svetu sledi napačni poti, zaradi tega 

pa te religije oteţujejo Boţjim otrokom, da bi prejeli Večno Ţivljenje. 

Večno Ţivljenje je bilo mogoče pridobiti samo z Mojo Smrtjo na Kriţu. 



Moj Oče, ki je poslal Mene, Njegovega edinega Sina, kot ţrtveno Jagnje, je 

omogočil, da lahko celotno človeštvo prejme odrešenje in Večno Ţivljenje. 

Večno Ţivljenje je bilo dano kot Dar Adamu in Evi. Nato jima je bilo Večno 

Ţivljenje odvzeto zaradi madeţa greha in neposlušnosti. 

Namesto tega je človek postal smrten, njegovo telo nečisto, njegovo ţivljenje v 

fizični obliki nepopolno in zemlja je postala uboga imitacija bogate in čudovite 

zemlje, ki je bila ustvarjena za Adamo in Evo v Edenskem Vrtu. 

Bog, Moj Večni Oče, je nato odobril odrešenje tistim, ki sprejmejo Mene, 

Njegovega edinorojenega Sina, kot Pot do Njegovega Novega Raja. 

Samo po Meni lahko pridete k Mojemu Očetu. 

Ni dovolj verovati v Očeta, kajti tisti, ki zavračajo Njegovega Sina, 

zavračajo odrešenje. 

Vedite, da obstaja tako zelo veliko Boţji otrok, ki, zaradi nevednosti, ne 

priznavajo Mene, Odrešenika človeštva. Toda zaradi Mojega Velikega 

Usmiljenja jim bo Resnica razodeta po Boţjem posredovanju. 

Vsi so enakovredni v Očeh Mojega Očeta. On ţeli privesti vse te duše v Svoje 

Naročje. Vse jih ljubi. 

Ko bodo videli dokaz, bodo sprejeli, da jim je Bog Najvišji podaril dar Večnega 

Ţivljenja preko Moje Smrti na Kriţu. Takrat bodo vsi častili enega Boga. 

Kajti obstaja samo en Bog, ki je ustvaril vsakega od vas. 

Pojdi sedaj, Moja hčerka, in pomagaj zagotoviti, da bodo Moja Sporočila dana 

vsaki veroizpovedi, vsakemu narodu in vsakemu Boţjemu otroku. 

Naj bodo dana tudi poganom in tistim s srci trdimi kot skala. 

Ni pomembno, če bodo pljuvali nate ali te ne bodo poslušali, vseeno jim moraš 

dati Sporočila. 

Kdorkoli, kakršen koli privrţenec Mene, Jezusa Kristusa, ki ne sprejema, da Jaz 

ţelim posredovati Sveto Boţjo Besedo vsem religijam, ni resnični Kristjan. 



Toliko ljudi je zavrnilo ta Moja Sporočila, ki jih dajem svetu zaradi tega, ker 

govorim vsemu človeštvu in vsaki drugi religiji, vključno ateistom. 

Nimate pravice domnevati, da samo vas, prave Kristjane, ljubi Bog, Moj 

Večni Oče. 

Vi ste blagoslovljeni in ljubljeni, toda brez spreobrnjenja celotnega človeštva 

Moj Oče ne bo dosegel zmage, ki si jo ţeli, da bi zdruţil vse Svoje otroke. 

Vi, Moji verni, imate veliko odgovornost zaradi Daru Resnice, ki vam je bil 

dan. 

Vaša dolţnost je, da širite Mojo Sveto Besedo z namenom, da v Boţje 

Kraljestvo privedete te uboge duše, ki se ne zavedajo Mojega Obstoja. 

Vaš Jezus 

 

 

DEVICA MARIJA: CERKEV MOJEGA SINA NA ZEMLJI GA 

TOKRAT NE BO POSLUŠALA, ČEPRAV VEDO KAKO SO SE 

OBNAŠALI DO NJEGA KO JE PRIŠEL PRVIČ 

Nedelja, 15. julij 2012 ob 15.45 

Moj otrok, te iste bolečine, ki jih je prestajal Moj Sin in Njegovi apostoli v času 

Njegovega Poslanstva na zemlji bodo prestajali tudi Njegovi verni pred 

Njegovim ponovnim prihodom. 

V času bivanja mojega Sina na zemlji se je On soočal z ogromnimi preprekami. 

Zelo malo ljudi Ga je bilo pripravljenih poslušati v Njegovi lastni skupnosti. 

Zaničevali so Ga in zviška so gledali na Njega predstojniki templjev in 

sinagog. 

Kljub temu pa so Ga sprejemali preprosti ljudje in Njegova Beseda je bila 

sprejeta zaradi tega, ker so prepoznavali Resnico, ki jo je govoril. 

Njegova Beseda je v številnim predelih povzročala strah in negotovost, toda le 

malo jih je lahko prezrlo modrost Njegovih Naukov. 

Moj Sin je povzročal razdeljenost, čeprav to ni bil Njegov namen. 



Zaradi Njegove preproste osebnosti jih je le malo sprejelo dejstvo, da je On 

Boţji Sin. 

Mnogi so se spraševali: »Kako je lahko Sin človekov tako običajen in preprost 

človek?« 

Zavračali so Ga, kajti prepričani so bili, da bo Mesija veličasten, ponosen in da 

bo zahteval pozornost iz najvišjih poloţajih cerkve. 

Moj Sin ni mogel pripraviti voditeljev cerkve tistega časa, da bi Mu prisluhnili. 

Njihov napuh jim je preprečeval, da bi prisluhnili Resnici. 

Isto se bo zgodilo sedaj, ko Moj Sin pripravlja svet na Njegov Drugi Prihod. 

Cerkev mojega Sina na zemlji ga tokrat ne bo poslušala, čeprav vedo kako 

so se obnašali do Njega ko je prišel prvič. 

Tokrat, Njegova Sveta Beseda, dana tebi, prerokinji poslednjih časov, ne bo 

sprejeta v Cerkvi mojega Sina na zemlji. 

Cerkev mojega Sina nastavlja gluha ušesa za dar preroštva. Oni zavračajo 

preroštvo, ker ne ţelijo poslušati. 

Apostoli mojega Sina bodo izdani s strani voditeljev Katoliške Cerkve na zemlji 

in bodo obtoţeni, da so v zmoti. 

Čeprav se Nauki mojega Sina nikoli niso spreminjali, pa bodo kljub temu našli 

napake v Njegovi Sveti Besedi, ki sem jim daje sedaj. 

Govorili bodo, da ta Sporočila nasprotujejo Svetemu Pismu. 

Otroci, nikoli ne smete pozabiti, da moj Sin nikoli ne bi nasprotoval Svoji 

Cerkvi na zemlji, kajti On je Cerkev. 

Resnica se nikoli ne spreminja. 

Slediti morate Boţji Besedi, kajti Glas mojega Sina je potisnjen vstran in prezrt, 

prav tako kot prvič. 

Ne zavrnite Daru Odrešenja, zadnjega dejanja Njegovega Usmiljenja na zemlji. 

Tako zelo potrpeţljiv je bil moj Sin, ţe tako dolgo časa. Resnica je bila dana 

človeštvu s trpljenjem in smrtjo mojega Sina na Kriţu. 



Skozi stoletja je bila Resnica nato ohranjena s strani tistih izbranih duš, ki so 

bile razsvetljene z Močjo Svetega Duha. 

Sedaj je nastopil čas, da moj Sin ponovno pride in samo tisti, ki bodo po Daru 

Svetega Duha prepoznali Njegov Glas, bodo sledili Njegovim navodilom. 

Cerkev bo, prav tako kot je to storila, ko je Moj sin prvič prišel, tudi sedaj 

zavrnila Njegovo Besedo, medtem ko se pripravlja na Njegov Drugi Prihod. 

Ne bodo Ga prepoznali, niti sprejeli. 

Nič se niso naučili. 

Molite, da bodo pogumne duše znotraj Cerkve, ki prepoznavajo Njegov Glas, 

zbrale pogum in vodile vse Boţje otroke k Večnemu ţivljenju, v tem ključnem 

obdobju v zgodovini. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

BOG OČE: IZ OBLIČJA ZEMLJE BOM IZBRISAL NJIHOVE LAŢNE 

CERKVE, ZLOBNE KULTE, LAŢNE MALIKE, NJIHOVA MESTA IN 

NJIHOVE NARODE 

Nedelja, 15. julij 2012 ob 17.45 

(Sporočilo prejeto med čaščenjem Najsvetejšega Zakramenta) 

Moja predraga hčerka, Mojim otrokom je teţko ostati prost greha zaradi 

prekletstva, ki ga je povzročila nad njimi roka Kače. 

Nikoli ne pričakujem, da bodo Moji otroci vselej popolnoma prosti greha, kajti 

to je nemogoče. 

Pomembno je, da se vsi, ki poznajo Nauke Cerkve Mojega Sina na zemlji, 

kesajo svojih grehov kolikor je mogoče čim bolj pogosto. 

Po kesanju grehov bo laţje ostati v stanju milosti, to pa bo ustvarilo oviro za 

nadaljne skušnjave. 



Moji otroci, ste tik pred tem, da boste priča velikim in večnim 

spremembam, ki se bodo zgodile na zemlji. Te spremembe se bodo zgodile 

po Opozorilu. 

Čeprav bodo mnogi prezrli ta Sporočila iz Nebes, pa je pomembno, da se tisti, ki 

sprejemajo ta Sporočila kot Boţjo Besedo, sedaj pripravijo. 

Vi ste del Mojega oklepa zoper sovraţnika in po vaši veri vas bom poţivil in 

zaščitil pred preganjanjem. 

Po vaši ljubezni do Mojega Sina, Jezusa Kristusa, Odrešenika vesolja, bom 

lahko rešil tiste otroke, ki ne morejo sprejeti Boţje Luči. 

Vaša ljubezen ter vaše trpljenje in molitve bodo njihova rešilna milost pred 

peklenskim ognjem. 

Ne bojte se zase. Bojte se za tiste, ki ne samo, da ne vidijo, ampak nočejo videti 

časov v katerih se nahajate danes. 

Priprave so končane. Prišel je čas za spremembe, kajti Jaz ne bom dovolil, da bi 

Zver kradla duše. 

To posredovanje, ki je bilo obljubljeno človeštvu ţe tako dolgo časa, se bo 

zgodilo zelo kmalu. Nato se bo začela bitka za rešitev Mojih otrok. 

Ne bojte se Moje Roke, kajti ko bo padla, bo kaznovala tiste, ki poskušajo 

uničiti Moje otroke. 

Preprečil jim bom, da bi zavedli duše. 

Preprečil bom njihove zlobne namene in iz obličja zemlje izbrisal njihove 

laţne cerkve, njihove zlobne kulte, njihove laţne malike, njihova mesta in 

njihove narode, če bodo še naprej zavračali Roko, ki jih hrani. 

Bili so opozorjeni. Vi, Moji ljubljeni otroci, boste pomagali Mojemu Sina, da jih 

reši. 

Nikoli se ne bojte, kajti vi, ki imate Pečat Ţivega Boga niste samo zaščiteni, 

temveč so vam tudi dane milosti, da branite Boţjo Besedo, tako da bo čim 

večjemu številu duš podarjen Dar Večnega Ţivljenja. 

Vaš ljubljeni Oče 



Bog Najvišji 

 

 

PRIBLIŢUJE SE ČAS, DA PREGANJANJE MOJEGA LJUBLJENEGA 

PREDSTOJNIKA, PAPEŢA BENEDIKTA XVI. DOSEŢE VRHUNEC 

Ponedeljek, 16. julij 2012 ob 15.15 

Moja draga ljubljena hčerka, čas je, da pripraviš vse duhovnike in škofe ter vse 

tiste, ki vodijo Mojo Sveto Katoliško in Apostolsko Cerkev na zemlji, kajti 

pribliţuje se čas, da preganjanje Mojega ljubljenega Predstojnika, Papeţa 

Benedikta XVI. doseţe vrhunec. 

Zelo kmalu bo prisiljen pobegniti iz Vatikana. Potem bo prišel čas, ko se bo 

Moja Cerkev razdelila, ena stran proti drugi. 

Vse Svoje posvečene sluţabnike pozivam, da ne pozabite vaših najsvetejših 

zaobljub. 

Nikoli ne zapustite svojega poslanstva. Nikoli Me ne zapustite. Nikoli ne 

sprejmite laţi namesto Resnice. 

Prositi Me morate, da vam pomagam v teţkih časih, ki prihajajo. Dvigniti se 

morate, zdruţiti in Mi slediti. 

Molite za moč, ki jo boste potrebovali preko te posebne Kriţarske Molitve. 

Kriţarska Molitev (66) za duhovnike: pomagaj mi, da ostanem zvest Tvoji 

Najsvetejši Besedi 

O dragi Jezus, pomagaj mi, da vselej ostanem zvest Tvoji Najsvetejši 

Besedi. Podeli mi moč, da ohranjam Resnico Tvoje Cerkve kljub 

nasprotovanjem. Napolni me z milostjo, da delim Svete Zakramente, kakor 

si nas Ti učil. Pomagaj mi, da hranim Tvojo Cerkev s Kruhom Ţivljenja in 

Ti ostanem zvest tudi takrat, ko mi je to prepovedano. Osvobodi me iz 

verige prevar, s katerimi se bom morda soočal, da bom lahko oznanjal 

Resnično Boţjo Besedo. Prekrij v teh časih vse Svoje posvečene sluţabnike s 

Svojo Predragoceno Krvjo, da bomo ostali pogumni, zvesti in neomajni v 

naši vdanosti Tebi, našemu ljubljenemu Odrešeniku, Jezusu Kristusu. 

Amen. 

 

Ne bodite ţalostni, Moji ljubljeni posvečeni sluţabniki, kajti ta razdor je bil 

napovedan in se mora zgoditi v poslednji bitki za duše. 



 

Ljubim vas! Z vami sem, medtem ko hodite z Menoj po trnjevi poti na 

Kalvarijo, zato da bodo še enkrat lahko odrešene vse duše. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

MLADE DUŠE SO MI DRAGE. JOČEM SE ZA NJIH, KAJTI MNOGE 

NISO BILE SEZNANJENE Z RESNICO. 

Torek, 17. Julij 2012 ob 16.00 

Moja draga ljubljena hčerka, tvoje poslanstvo mora zajeti vse Boţje otroke. Še 

posebno hrepenim po dušah mladine in tistih, ki zaradi svoje človeške 

inteligence ne morejo slišati Resnice Mojega Obstoja. 

Mlade duše so mi drage. Jočem se za njih, kajti mnoge niso bile seznanjene 

z Resnico. 

Njihovi starši, od katerih mnogi ne verujejo v Boga, so jih vodili v brezno 

teme. 

Luč, ki jo iščejo je tista, ki jim jo prinaša laţna luč vsega tistega kar se blešči. 

Zavedeni so z glasbo, oblačili in zabavo – vse to je zasnovano za stimuliranje 

čutov. 

Oni Me ne poznajo. Mnogi niso slišali za Mene. Mnogi niso slišali o upanju, ki 

ga Jaz predstavljam v njihovem iskanju sreče, ki jo ţelijo doseči v prihodnosti. 

Lucifer, padli angel, ki je bil v višji Serafinski hierarhiji Mojega Očeta, je 

bil talentiran glasbenik. 

Satan, kot ga kliče današnji svet, sedaj zapeljuje Moje mlade neţne duše 

preko glasbe. 

Glasba je njegovo oroţje uničenja. On uporablja vsakršno vrsto glasbe, da bi 

pritegnil nedolţne duše v njegovo mreţo prevare. 

Glasba je veliki Dar od Boga. Glasba je tudi uporabljena za prikrivanje zlobne 

zvestobe Satanu preko besedila, ki časti zver. Zelo malo mladih duš razume moč 

glasbe in kako se glasba uporablja na napačen način. 

Prosim vas, pomagajte mi rešiti njihove male duše! 

Privedite jih k Meni. Nikoli jih ne silite. Namesto tega posvetite Meni te mlade 

otroke preko te molitve: 



Kriţarska Molitev (67) varuj moje otroke pred kraljem laţi 

Dragi Jezus, prosim Te, varuj moje otroke pred kraljem laţi. Tvojemu 

Presvetemu Srcu posvetim Svoje otroke: (imenuj jih). Prosim Te, prekrij in 

razsvetli njihove duše s Svojo Predragoceno Krvjo in jih vzemi na varno v 

Svoje ljubeče Roke, da bodo zaščiteni pred zlom. Prosim Te, da v času 

Razsvetljenja Vesti odpreš njihova srca in preplaviš njihove duše s Svojim 

Svetim Duhom, tako da bodo očiščeni vsakršne krivde. Amen. 

Molitev za ateiste v času Opozorila 

Prisluhnite sedaj Moji obljubi tisti, ki trdite, da ste ateisti. Ljubim vas. Nikoli se 

ne bom predal v boju, da vas rešim iz krempljev Satana, ki vas je zaslepil za 

Resnico. 

Ko bo prišel čas in ko boste videli svoje grehe s svojimi očmi v času Opozorila, 

prosim izrecite te besede: 

 

Jezus, pokaţi mi Resnico in me reši pred zlom! Resnično mi je ţal za moje 

grehe! Izročam se ti. Pokaţi mi Luč Svojega Usmiljenja. Amen. 

Nikoli več ne boste zmedeni, če boste izgovorili to molitev. Teţa bo dvignjena 

iz vašega srca in resnično boste v miru. 

Zapomnite si te besede, ko bo prišel ta dan. 

Nikoli vas ne bom zapustil. Drţal vas bom in v svojem telesu boste začutili val 

Moje Ljubezni, s tem pa vam bo dan dokaz po katerem ste hrepeneli. 

Vaš Jezus 

 

PO OPOZORILU BO PRIŠLO DO VELIKO ZMEDE 

Torek, 17. julij 2012 ob 23.18 

Moja draga ljubljena hčerka, čas sedaj hitro teče. Vse vas pripravljam ţe nekaj 

časa. 

Vi, Moji verni, veste kaj morate storiti. Pomembno je, da greste k Spovedi. 

Potrudite se od sedaj naprej hoditi k Spovedi enkrat na teden. 

Bodite mirni. Zadovoljen sem z načinom s kakršnim sledite Mojim navodilom. 

Prosim, še naprej molite Moje Kriţarske Molitve. Osredotočite se predvsem na 

molitve za rešitev drugih duš. 



Po Opozorilu bo prišlo do veliko zmede. 

Ljudje povsod po svetu bodo poniţani na neobičajen način. 

Mnogi bodo preveč pretreseni, da bi šli takoj nazaj v sluţbo, na svoje 

delovno mesto. Ljudje na vplivnih poloţajih, v vladah, bodo začeli dvomiti v 

svoje zakone. 

Morilci in kriminalci znotraj vaših skupnostih bodo čutili strašno ţalost in 

obup, vendar pa se bodo mnogi spokorili za svoje grehe. 

Moji duhovniki in Moji preostali posvečeni sluţabniki bodo takoj prepoznali, da 

ta Sporočila prihajajo iz Mojih Boţanskih Ust. 

Nato se bodo dvignili in sledili Mojim zvestim vernim in mi tako pomagali 

pripraviti svet na Moj Drugi Prihod. 

Nekateri izmed njih bodo vedeli, da sem Jaz tisti, ki sedaj govorim z njimi, toda 

ne bodo imeli dovolj poguma, da bi javno razglašali Mojo Najsvetejšo Besedo. 

Sčasoma jim bodo dane milosti, da ohranijo Moje Zakramente, ko bodo 

spoznali, da bodo le-ti oskrunjeni. Potem bodo prejeli dokaz o teh prerokbah. 

Mnogi starši bodo morali od takrat dalje vcepiti v svoje otroke nad sedem letom 

starosti pomembnost molitve in kesanja. Starši, vaša dolţnost je, da svoje otroke 

poučite o Resnici. 

Njihova srca se bodo odprla Moji Ljubezni po Opozorilu. Še naprej jih morate 

voditi v duhovnih zadevah. 

Zagotovite, da boste imeli Blagoslovljeno Vodo in Benediktinski Kriţ od sedaj 

naprej v vaših domovih, in da Pečat Ţivega Boga visi na steni v vašem domu. 

Sledite Mojim navodilom in vse bo dobro. 

Moja hčerka, sedaj moraš iti in zagotoviti, da bo Knjiga Resnice objavljena v 

najkrajšem moţnem času. 

Ničesar se ne boj, kajti Jaz te bom vodil in ti poslal pomoč ter tako zagotovil, da 

se bo razširila po vsem svetu. Pomembno je, da tiste duše, ki nimajo dostopa do 

računalnika, prejmejo Knjigo Resnice. 

Pojdi v miru in ljubezni. Vedno sem s teboj. 

Vsak trenutek dneva stojim poleg tebe in Te vodim, tudi takrat ko se tega ne 

zavedaš. Jaz sem v tvojem srcu. 



Tvoj ljubljeni Jezus 

 

DEVICA MARIJA: DANAŠNJA, TAKO IMENOVANA STRPNA 

DRUŢBA MRKO GLEDA NA TISTE, KI VERUJEJO V JEZUSA 

KRISTUSA  

Sreda, 18. julij 2012 ob 18.15 

Moj otrok, jočem se zaradi tega, ker se Boţji otroci bojijo in jih je sram 

razglašati svojo ljubezen do Njegovega Sina, Jezusa Kristusa. 

Tako veliko ljudi, ki ljubijo mojega Sina ne upajo v teh časih odkrito 

razglašati Njegovo Ime v javnosti zaradi strahu pred zavrnitvijo. 

Današnja, tako imenovana strpna druţba mrko gleda na tiste, ki verujejo v 

Jezusa Kristusa, Sina človekovega in Njegove Nauke. 

Kljub temu mnogi nemarno izgovarjajo Njegovo Sveto Ime večkrat na dan, ko 

izgovarjajo kletvice. 

Njegovo Ime se izgovarja zelo pogosto, vendar ne na način kot je bilo 

zamišljeno. 

Tako veliko ljudi si ne upa javno izraţati ljubezen do mojega Sina v svetu, ki 

mrko gleda na Krščanstvo. 

Dve tretjini sveta zaničuje Krščanstvo. 

Kristjani so ustrahovani, zasmehovani in pogosto preganjani kot nobena druga 

religija na svetu. 

Boţje izbrano ljudstvo, Judje, tudi trpijo in so bili preganjani na najbolj 

nečloveški način zaradi svojega porekla. Oni so izbrano ljudstvo. Kmalu se bodo 

spreobrnili in ta drugič sprejeli Mesija, čeprav ga prvič niso sprejeli. 

Otroci, nikoli se ne smete bati razglašati svojo ljubezen do mojega Sina. Ko 

boste javno in neustrašno razglašali ljubezen do Njega, vam bodo mnogi 

prisluhnili. In bolj kot boste razglašali Njegovo Sveto Besedo, bolj samozavestni 

boste postali. 

Nato boste prejeli več milosti, ki vam bodo dale moč, da boste naredili naslednji 

korak. 



Po določenem času se ne boste več obremenjevali kaj si drugi mislijo o vas. 

Mnogi bodo navdušeni nad vašo iskrenostjo in bodo ţeleli vedeti več o mojem 

Sinu. 

Sedaj je čas, da govorite o Usmiljenju mojega Sina čim večjemu številu ljudi. 

Povedano jim mora biti o Njegovem Boţjem Usmiljenju, največjem Daru 

Opozorila, ki bo videno po vsem svetu. Po Opozorilu bodo ljudje spoznali 

Resnico in še veliko več ljudi bo ţelelo prisluhniti tem Sporočilom iz Nebes. 

Hvala, otrok moj, ker si se odzvala mojemu klicu. 

 

Vaša ljubljena Mati v Nebesih 

Mati Odrešenja 

 

MOJE ROKE SO BILE IZPAHNJENE V ČASU MOJEGA KRIŢANJA, 

TO PA SE VIDI NA TORINSKEM PRTU 

Četrtek, 19. julij 2012 ob 7.00 

Moja draga ljubljena hčerka, na skrivnem se načrtuje veliki načrt, da bi uničili 

dokaze o Mojem Obstoju in tako zavedli Boţje otroke. 

Kmalu se bodo pojavili številni ljudje, pod pretvezo kot da so Moji sveti in 

zvesti sluţabniki, ki bodo poskusili uničiti vero v Mene, vašega ljubljenega 

Jezusa. 

Najprej bodo postavili pod vprašaj Moje Rojstvo, čistost Moje Matere in 

Moje Vstajenje od mrtvih. 

Vse te stvari bodo poskusili prikazati kot laţne. Predloţili bodo, tako imenovane 

»dokaze«, da zagotovijo, da bi čim večje število Kristjanov začelo dvomiti o 

Mojem Ţivljenju na zemlji. 

Ustvarili bodo laţi o Mojem Kriţanju in o Mojem moralnem značaju. 

Nato bodo začeli napadati relikvije, dvomiti vanje in jih skušali prikazati kot da 

so nič drugega kot vraţeverje v glavah Kristjanov. 

Potem bodo končno zanikali verodostojnost Torinskega Prta, tkanine, ki je 

prekrivala Moje mrtvo Telo v grobu, in širili bodo laţi. 

Rekli bodo, da so Moje Roke na Torinskem Prtu predolge, in to bodo postavili 

pod vprašaj. Toda, oni ne razumejo kakšno mučenje je Moje Telo moralo 



pretrpeti v času Mojega Kriţanja. Moje Roke so bile izpahnjene v času Mojega 

Kriţanja, to pa se vidi na Torinskem Prtu. 

Nato bodo poskusili dokazati, da se Moje Vstajenje od mrtvih nikoli ni zgodilo. 

Dejali bodo, da so vse to laţi. Tako zelo obupani so, da bi izbrisali vse sledove o 

Meni. 

Nato bodo vsem tistim, ki se bodo spreobrnili v času Opozorila poskušali 

odvzeti Svete Zakramente in Sveto Pismo. 

Sveto Pismo bodo prepovedali v večini krajev. 

Nato bodo predloţili novo laţno knjigo, katera bo govorila o pomembnosti 

ljubezni drug do drugega. 

Uporabili bodo ljubezen, ki jo Kristjani nosijo v svojih srcih, in je Boţji Dar, da 

bi jih zavedli, tako da sprejmejo sporočilo tako imenovane »ljubezni«. 

Dejali bodo: »Ljubite drug drugega. Ljubite religijo drug drugega. Zdruţite se v 

eno religijo in tako izkaţite resnično ljubezen vašim bratom in sestram.« 

Ljubezen do samega sebe bo temeljno sporočilo. 

Dejali bodo: »Najprej ljubite samega sebe, tako pa boste laţje ljubili svojega 

bliţnjega«, toda to bo največja laţ, ki jo boste vi, Moji verni, prisiljeni sprejeti. 

Ljubezen do samega sebe pred drugimi, ţali Boga. 

To je sebičnost. Ne poslušajte teh laţi. Kljub temu bodo te laţi tako prepričljive, 

da jim bodo mnogi verjeli. Mnogi bodo sledili voditelju te Ene Svetovne 

Religije kot jagnjeta, ki jih peljejo v zakol. 

Ti ljudje infiltrirajo tako veliko narodov. Novo Svetovno Religijo bodo 

odobravale številne vlade. 

Neusmiljeno bodo uničili Krščanske zakone. 

Nato bodo ustvarili zakone o prepovedi vseh religij, še posebno Krščanstva. 

Uvedli bodo kazni za tiste, ki se ne bodo odzvali njihovim zahtevam. 

Komunizem bo vzrok vsega tega zla. 

Komunizem ne bo promoviral ateizma, ampak sovraštvo do Boga. 

Rusija in Kitajska bosta na oblasti v številnih narodih, začenši v Evropi. 



Druga zver, ki je še bolj neusmiljena in močnejša, bo poţrla Evropsko 

unijo, zver z desetimi rogovi. 

Komunizem se bo ukoreninil, nato pa se razširil po vsem svetu. 

To obdobje ne bo trajalo dolgo, ampak bo kratko. 

Vaše molitve bodo omilile vpliv teh dogodkov, toda to je bilo napovedano in 

se mora zgoditi. 

Molite, molite, molite za spreobrnjenje celotnega človeštva v času 

Opozorila. 

Če se bo večina duš spreobrnila, potem se lahko velik del Velike Stiske 

omili. 

Vaš Jezus 

 

SVETU BO KMALU PREDLOŢENA NAJBOLJ ZAVAJAJOČA LAŢ, 

KATERO ČLOVEŠTVO TRENUTNO NE MORE DOUMETI  

Petek, 20. julij 2012 ob 17.46 

Moja draga ljubljena hčerka, tri in pol letno obdobje Stiske se bo začelo 

Decembra 2012. 

V tem obdobju Stiske se bo pojavil Antikrist kot vojaški junak. 

Njegova duša je bila prodana Satanu, ki ga je popolnoma obsedel. 

Zaradi moči, ki jih bo imel ga sčasoma ljudje ne bodo imeli le za mirovnika, 

temveč bodo tudi prepričani, da je on Jaz, Jezus Kristus, Odrešenik 

človeštva. 

Sčasoma bodo ljudje tudi začeli verjeti, da je Antikrist bil poslan, da naznani 

Drugi Prihod. 

Toliko ubogih duš bo zaradi tega prostovoljno sprejelo njegov ţig, Ţig Zveri, 

kajti on je Zver v vseh pogledih zaradi načina na kakršnega se bo Satan 

manifestiral v njegovem telesu. 

Antikrist bo delal čudeţe na nebu in ozdravljal bo ljudi. 



On bo voditelj Nove Svetovne Religije. Antikrist in Laţni Prerok, ki bo 

vodil lupino Katoliške Cerkve na zemlji, bosta skupaj tesno sodelovala, z 

namenom, da zavedeta vse Boţje otroke. 

Svetu bo kmalu predloţena najbolj zavajajoča laţ, katero človeštvo trenutno ne 

more doumeti. 

Tisti izmed vas, ki ste sprejeli Knjigo Resnice, ta Moja Sveta Sporočila, da 

posvarim človeštvo na vse te stvari, vedite sledeče: 

Njun načrt bo tako zelo prefinjen, da bodo mnogi zavedeni zaradi ljubeče 

zunanjosti, ki jo bosta predstavila svetu v obliki njunega zlobnega načrta. 

Antikrist in Laţni Prerok ţe zaključujeta z načrtovanjem njune zlobne 

vladavine. Prvo stvar, ki jo bosta povzročila je stopnjevanje vojne na Bliţnjem 

Vzhodu. 

Antikrist bo glavni v ozadju pri povzročitvi vojne na Bliţnjem Vzhodu. 

Nato se bo pojavil in bo posredoval mirovni načrt. 

Takrat bo ves svet padel pod njegov urok. 

Medtem bo Laţni Prerok prevzel oblast znotraj Katoliške Cerkve. 

Zelo kmalu bo Katoliška Cerkev potegnjena v Novo Svetovno Religijo, kjer se 

bo častilo Satana. Čaščenje samega sebe bo temeljni cilj te gnusobe in uvedba 

zakonov, ki pomenijo dve stvari: 

Odprava Zakramentov in greha. 

Zakramenti bodo resnično na voljo samo s strani tistih duhovnikov in ostalih 

posvečenih sluţabnikov, ki bodo ostali zvesti Meni. Oni bodo nudili Zakramente 

v posebnih cerkvenih zavetiščih. 

Greh bo odpravljen preko uvedbe zakonov, ki podpirajo toleranco. 

Ti zakoni vključujejo uzakonitev splava, evtanazije in istospolnih porok. Cerkve 

bodo prisiljene sprejeti istospolne poroke in duhovniki bodo prisiljeni, da jih 

blagoslovijo v Mojih Očeh. 

V tistem času bodo duhovniki nadaljevali z darovanjem njihove različice Svete 

Maše. Njihovo darovanje Svete Evharistije, ko bodo oskrunjali Hostijo, bo 

potekalo v Katoliških Cerkvah. 

Ne samo, da Moje Navzočnosti ne bo več pri takšnih Mašah, ampak je tudi ne 

bo več prav v tistih cerkvah, kjer me oskrunjajo. 



Vse te stvari bodo zelo zastrašujoče za Moje verne. Vi ne boste mogli več 

dostopati do Zakramentov, razen pri duhovnikih iz Ostanka Moje Cerkve na 

zemlji. 

Zaradi tega vam sedaj dajem Darove kot je npr. popoln odpustek za odvezo 

vaših grehov (Križarska Molitev 24). Ta odpustek ni namenjen temu, da 

nadomesti Spoved pri Katolikih. 

Preko tega odpustka boste ostali v stanju milosti. 

Čeprav se bo spreobrnilo na milijarde ljudi v času Opozorila, se bodo te 

prerokbe kljub temu izpolnile. Toda večina prerokb se lahko omili preko 

molitve, da se tako zmanjša trpljenje in preganjanje. 

Ne pozabite, da ste vi, Moji verni, v vsakem trenutku zaščiteni s Pečatom 

Ţivega Boga. 

Vi morate razširiti ta Pečat in ga dati čim večjemu številu ljudi. 

Prosim razumite, da vam te stvari govorim zato, da vas pripravim, tako, da lahko 

čim večjemu številu duš preprečite, da bi sprejeli Ţig Zveri. 

Satan bo obsedel tiste duše, ki bodo sprejele Ţig Zveri. Zelo teţko jih bo 

rešiti. 

Preko tega Poslanstva vas bom poučeval na vsakem koraku poti. Ne dovolite, da 

strah vstopi v vaše srce, kajti Jaz vas bom napolnil s pogumom, močjo, 

vzdrţljivostjo in samozavestjo, tako da boste z visoko dvignjeno glavo korakali 

naprej v Moji Vojski. 

Zapomnite si, Satan ne more zmagati v tej bitki, kajti to je nemogoče. 

Samo tisti s Pečatom Ţivega Boga in tisti, ki bodo ostali neomajno zvesti Bogu, 

bodo lahko zmagali. 

Vaš Jezus 

 

BOŢJA LJUBEZEN BO POSVETILA NA TISTE, KI BODO PROSILI 

MOJEGA OČETA, DA ZAUSTAVI STRAŠNO TRPLJENJE, KI GA BO 

ANTIKRIST POVZROČIL VSEMU ČLOVEŠTVU 

Sobota, 21. julij 2012 ob 15.15 

Moja draga ljubljena hčerka, vi, Moji verni, ki ste zaskrbljeni zaradi prihodnosti, 

vedite, da vsa moč leţi v Rokah Mojega Večnega Očeta. 



Njegova edina ţelja je, da reši vse Svoje otroke iz krempljev zveri. 

Na ţalost so neverniki prepričani, da je Zver, Satan, le plod človeške 

domišljije. 

On in Njegova vojska demonov so vsepovsod, in spodbujajo Boţje otroke, da 

grešijo v mislih, besedah in dejanjih vsako sekundo dneva. 

Moj Oče ne samo, da ţeli rešiti duše vseh Svojih otrok, temveč jih ţeli tudi 

zaščititi pred preganjanjem Antikrista. 

Moč, da preprečite, omilite in ublaţite te preizkušnje, leţi v vaših rokah, 

Moji verni. 

Vaše molitve lahko olajšajo večino tega trpljenja, ki ga načrtuje Satanova vojska 

v prihodnjih letih. 

Tistim, ki se bodo spreobrnili nazaj h Gospodu, Bogu Najvišjemu, bodo 

podeljene milosti, da bodo lahko pomagali preprečiti večino tega grdega in 

zlobnega načrta, ki ga pripravlja ta zlobna skupina zoper njihove brate in sestre. 

Boţja Ljubezen bo posvetila na tiste, ki bodo prosili Mojega Očeta, da zaustavi 

strašno trpljenje, ki ga bo Antikrist povzročil vsemu človeštvu. 

Močno molite, da bo hitro odstranjen skupaj z Laţnim Prerokom. 

Moji verni, dal vam bom posebne Litanije, da boste razbili in oslabili njegovo 

moč. 

Te Litanije morate moliti vsak dan po Opozorilu, po moţnosti med čaščenjem 

Najsvetejšega Zakramenta. 

Te Litanije, ki so zasnovane, da uničijo Antikrista in njegovo vojsko, bodo 

močna sila in če bo te Litanije molilo dovolj duš, bodo le-te ključne pri 

preprečitvi večine načrta, ki ga bosta izvršila Antikrist in Laţni Prerok. 

Prve Litanije vam bodo kmalu dane. 

Ostanite močni in zaupajte v Mojo Ljubezen do vas, kajti ne ţelim, da trpite. 

Vse kar si ţelim je, da bi vse človeštvo vstopilo v Novo Dobo Miru, ki prihaja. 

To je vse na kar se morate osredotočiti. Trpljenja ne bo več in bo pozabljeno, ko 

se bo ta Nova Doba začela. 

Bodite potrpeţljivi. Zaupajte Vame in vedite, da je Ljubezen, ki jo ima Moj 

Večni Oče do Svojih otrok, nepremagljiva in presega vaše razumevanje. 



Ljubite in zaupajte v Njegovo veliko Ljubezen. Vedite, da je Moje Usmiljenje 

tako močno, da ko bo zaobjelo celotno človeštvo, se bo spreobrnilo na milijarde 

ljudi. 

Takrat bo Moč Svetega Duha, ki bo preplavila večino duš Boţjih otrok, postala 

nevzdrţno breme za Antikrista. 

Antikrist bo teţko prodrl skozi oklep Boţje vojske. 

Zaradi tega nikoli ne smete izgubiti upanja. Bitka za duše se lahko skrajša in 

omili, če se bo dovolj duš spreobrnilo in storilo kot Jaz naročam. 

Ljubim vas vse in upam, da boste vedno zaupali Vame. 

Vaš Jezus 

 

VI BOSTE ZMAGALI V TEJ BITKI ZA DUŠE IN NE BO TRAJALO 

DOLGO PREDEN SE BO POJAVIL NOVI SVET, BREZ KONCA. 

Sobota, 22. julij 2012 ob 19.00 

Moja draga ljubljena hčerka, mnoge izbrane duše prestajajo veliko trpljenje v 

teh časih zaradi nadloge greha. Njihova srca so zdruţena z Mojim Srcem. 

Njihovo trpljenje, zdruţeno z Mojim trpljenjem, ki ga sedaj doţivljajo številni 

vidci in duše ţrtve, bo uporabljeno za rešitev duš tistih, ki bodo umrli v smrtnih 

grehih v času Opozorila. 

To je neizmerno trpljenje, ki bo pomagalo premagati sovraţnika v času 

Opozorila. 

Moja hčerka, še naprej moraš objavljati Moja Sporočila, čeprav je to zate boleče 

v tem trenutku. 

Nemir v svetu se bo hitro stopnjeval, in ne samo, da se bodo pojavile vojne, 

ampak bo tudi globalna banka poskušala prevzeti nadzor nad večino 

svetovnih valut. 

Prevladoval bo kaos. Roka Mojega Očeta bo v obliki naravnih katastrof 

padla na ta svet in kaznovala ljudi za njihove slabosti in ker so postali 

suţnji greha. 

Moji verni, vaše molitve so preprečile številne katastrofe, ki bi uničile mesta in 

narode. 



Nikoli ne smete opuščati molitve. Vztrajnost in zvestoba Meni, vašemu Jezusu, 

bo omilila situacijo. 

Ostanite močni v tem času nemirov, kajti zelo kmalu se bo vse spremenilo. 

Kljub hudobiji Satanove vojske, bo rastoča vera Moje Vojske stala pred njo in 

zaustavila njihova prizadevanja za uničenje Moje Cerkve. 

Nikoli ne bodite razočarani nad tem Delom, četudi se kdaj vse skupaj zdi 

brezupno. Moje Usmiljenje je veliko. Moja Ljubezen prekriva vse Boţje otroke. 

Vi boste zmagali v tej bitki za duše in ne bo trajalo dolgo preden se bo pojavil 

Nov Svet, brez konca. 

To je vaša prihodnost, prihodnost sveta po katerem si morate prizadevati. 

Satanovi dnevi se bodo zelo kmalu končali. 

Razveselite se, kajti trpljenje bo kmalu pozabljeno. 

Vaš Jezus 

 

DEVICA MARIJA: NAJ VAM POMAGAM KOT MATI ODREŠENJA, 

KI JE MOJ ZADNJI NAZIV IZ NEBES 

Ponedeljek, 23. julij 2012 ob 16.36 

Moj otrok, dolina solz, ki preplavlja vsak narod na toliko načinov, je bila večkrat 

napovedana. 

Kljub temu niso prisluhnili svarilom, ki sem jih dala vidcem skozi stoletja. 

Nekateri izmed tistih, ki poznajo Gospodove obljube o tem, ko je rekel, da bo 

ponovno prišel in zavladal v svetu, ki ne bo imelo konca, sedaj prepoznavajo 

znamenja časov. 

Večina ljudi teh znamenj ne bo prepoznala, ker ne poznajo Evangelija. 

Otroci, vi ţivite v zelo teţkih in zmedenih časih. Jaz, vaša ljubljena Mati, vas 

lahko zaščitim pred Satanom, če me boste le prosili za to. 

Dodeljena mi je bila moč, da strem glavo Satanu. Če Me boste prosili za 

pomoč, bom lahko olajšala vaše hudo trpljenje. 

Moj otrok, njegov vpliv postaja jasnejši za mnoge izmed vas, ki ste odprli svoje 

oči. 



Njegova hudobija se je manifestirala v mnogih Boţjih otrocih. 

Vsi ste lahko priča umorom, nesmiselnim pobojem, vojnam, pohlepu, 

preganjanju, nemoralnosti in nekontroliranim grehom, ki kršijo prav vsako 

Boţjo Zapoved, ki jo je svetu dal Mojzes. 

Vi, maloverni, ki pravite, da to ni pomembno, se morate zavedati kakšno škodo 

Satan povzroča vaši duši. 

Satan je kot bolezen, ki jo je teţko ozdraviti. Ko ste enkrat okuţeni s to 

boleznijo, to potem vodi do ostalih, še hujših bolezni, zaradi tega pa ne 

zadostuje več samo eno zdravilo. 

On zastrupi dušo, misli in telo tako zelo hitro, da se je zelo teţko osvoboditi 

tega. 

Otroci, vi se ne zavedate kako zelo močan in maščevalen je Satan. Ko enkrat 

zastrupi dušo, je ne bo pustil pri miru. Takšna duša potem lahko tudi znori. 

V nekaterih primerih te duše ne morejo več nadzovorati svojih lastnih impulzov. 

Jaz imam kot Mati vseh Boţjih otrok, moč, da lahko pomagam rešiti vašo dušo. 

Naj vam pomagam kot Mati Odrešenja, ki je moj zadnji naziv iz Nebes! 

Vsak dan morate moliti Sveti Roţni Venec za zaščito in Satan bo vas in vaše 

ljubljene pustil pri miru. 

Nikoli ne podcenjujte Roţnega Venca, kajti Satanova moč oslabi takoj ko ga 

zmolite. 

Otroci, Boţja Moč bo dana tistim, ki bodo prosili mojega Sina Jezusa, da vam 

podeli moč za ţivljenje v teh časih. Ta moč vam ne more biti dana, če ne prosite 

zanjo. 

Sedaj vam dajem sledečo Kriţarsko Molitev, ki jo morate moliti za zaščito pred 

Satanom: 

 

Kriţarska Molitev (68) zaščiti me pred Satanovim vplivom 

O Mati Boţja, Mati Odrešenja prekrij me s svojim Najsvetejšim Plaščem in 

zaščiti mojo druţino pred vplivom Satana in njegovih padlih angelov. 

Pomagaj mi vselej zaupati v Usmiljenje tvojega ljubljenega Sina, Jezusa 

Kristusa. Ohranjaj me v ljubezni do Njega in nikoli ne dovoli, da se 

oddaljim od Resnice Njegovih Naukov, ne glede na morebitne skušnjave. 

Amen. 



Molite, molite, vedno molite za zaščito pred Satanom, kajti on povzroča strašne 

bolečine in ţalost v vašem ţivljenju. 

Če ne boste prosili, ne boste mogli prejeti teh milosti. 

Zaupajte v mene, vašo Mater, v vsakem trenutku, kajti moja naloga je, da 

pomagam rešiti duše vseh Boţjih otrok. 

Vaša ljubeča Mati 

Kraljica Zemlje 

Mati Odrešenja 

 

 

PREROKBE, KI SO BILE DANE JANEZU IN NISO BILE RAZKRITE 

VSE DO SEDAJ, SO PREDSTAVLJENE V TEH ČASIH, DA BI SE SVET 

PREBUDIL 

Torek, 24. julij 2012 ob 17.39 

Moja draga ljubljena hčerka, pribliţuje se čas, da se poslednje skrivnosti Boga 

Najvišjega razkrijejo vsemu svetu. 

Tvoj glas, Moja hčerka, bo končno dokončal Boţji načrt na zemlji in razodel 

Resnico Mojega Drugega Prihoda. 

Ti, Moja hčerka si poslana kot sedmi angel, da pripraviš Boţje otroke, da 

prenovijo svojo vero, tako da bodo lahko rešeni. 

Mnogi bodo zelo jezni, ko boš razkrila skrivnosti sedmih pečatov, ki jih Jaz, 

Jezus, Jagnje Boţje sedaj odpiram. 

Zlobne laţi, ki prihajajo s strani tistih, ki se pretvarjajo, da so sluţabniki Moje 

Cerkve, bodo izpostavljene zaradi zvoka tvojega glasu. 

Izpostavljena bodo vsa zlobna dejanja Satanovih privrţencev, ki si drznejo 

samega sebe razglašati za Moje privrţence. 

Nova, laţna Cerkev, ki jo bo ustvaril Antikrist, bo prikazana za to kar je. 

Vsak poskus, da bi zavedli Boţje otroke bo obrnjen na glavo medtem ko se 

stopnjuje bitka za rešitev človeštva. 

Vsi bodo priča bogokletjem, ki jih izrekajo tisti, ki ne govorijo v Mojem Svetem 

Imenu, toda mnogi ne bodo sprejeli Boţje Resnice, ki se sedaj daje svetu. 



Besede, ki so bile tako dolgo skrite in zapečatene do konca časov, se sedaj 

izlivajo iz Mojih Ust. 

Nihče ne bo izključen iz Resnice. Vsem bo pokazana Resnična Beseda, medtem 

ko se pripravljam, da ponovno rešim človeštvo pred večnim pogubljenjem. 

Prerokbe, ki so bile dane Janezu in niso bile razkrite vse do sedaj, so 

predstavljene v teh časih, da bi se svet prebudil. 

Evangelij se bo po dolgem času ponovno razširil po vsem svetu. 

Slepi bodo spet videli. 

Nemi bodo razglašali resnico kot med, ki se izliva iz njihovih ust. 

Gluhi bodo prisluhnili Resnici, ki jim bo po dolgem času prinesla uteho. 

Odpad od vere se bo razširil in ranjene, sestradane duše, bodo končno sprejele 

Resnico z odprtimi rokami. 

Boţja Moč se bo sedaj pokazala v vsakem kotičku sveta. 

Vedite, da bodo Satanov zarod in njegovi privrţenci storili vse kar je v njihovi 

moči, da preprečijo, da bi Knjiga Resnice bila dana svetu po Boţji Ljubezni. 

Nemočni bodo proti Knjigi Resnice, čeprav ne bo izgledalo tako. 

Nebesa sedaj čakajo na trenutek, da se celotno človeštvo pripravi na Moj Slavni 

Povratek. 

Ne zapustite me. Sprejmite Me, ko vas sedaj pripravljam na Svoj Slavni Drugi 

Prihod. 

Pridite skupaj s svojo druţino v Moje naročje, da vas lahko prekrijem z zaščito 

Mojih posebnih milosti iz Nebes. 

Pozivam vas vse, da prepoznate Moj zadnji klic preko Moje sedme glasnice, ki 

ima pooblastilo, da razkrije sedem trobent; vsebino sedmega pečata, medtem ko 

se angelski zbori pripravljajo na razodetje prerokb. 

Vaš Jezus 

 

 



LJUBEZEN JE ZNAMENJE OD BOGA. NE GLEDE NA TO KATERI 

RELIGIJI ALI VEROIZPOVEDI PRIPADATE, LJUBEZEN LAHKO 

PRIHAJA SAMO OD BOGA 

Sreda, 25. julij 2012 ob 23.30 

Moja draga ljubljena hčerka, ţelim govoriti o pomembnosti ljubezni in kako 

brez ljubezni svet ne bi preţivel. 

Bog je Ljubezen. Ljubezen prihaja od Boga. 

Kjer boste našli ljubezen boste takoj začutili Boţjo Navzočnost. 

Skoraj vsi ljudje v svetu na neki stopnji začutijo ljubezen. Ljubezen osvobodi 

dušo, njena čistost pa vam da vpogled v globino ljubezni, ki jo ima Bog do prav 

vsakega Svojega otroka. 

Ljubezen premaga smrt. 

Ljubezen premaga zlo. 

Ljubezen nikoli ne mine. Nikoli ne more umreti, ker prihaja od Boga in bo 

trajala večno. 

Ko je ljubezen napadena v tem ţivljenju s strani Satana, ki deluje preko ljudi, bo 

trpela, venela, nadomesti pa jo lahko brezbriţnost ali včasih tudi sovraštvo. 

Samo po ljubezni, še posebno po ljubezni drug do drugega, lahko na svetu 

zavlada mir. 

Brez ljubezni bi ljudje umrli in postali nerodovitni. 

Ko ljubite svojega otroka, takrat občutite isto ljubezen, ki jo ima Moj Oče v 

Svojem Srcu do vsakega otroka rojenega v ta svet po Njegovem stvarjenju. 

Predstavljajte si muke staršev, ko se otrok izgubi. 

Ţalost, zaskrbljenost in tesnoba – vse to čuti tudi Moj Oče, ko Njegovi otroci 

odtavajo in se izgubijo za Resnico Njegovega obstoja. 

Nato si predstavljajte grozo, ki jo morajo prestajati starši, če njunega otroka ni 

mogoče najti. 

Kaj pa če bi se izgubili za vso večnost? To je srčna bolečina, ki jo prestaja Moj 

Oče, ko izgubi Svoje otroke. 



Nič ga ne more potolaţiti, dokler jih ne najde ali dokler se ne spreobrnejo in 

priletijo nazaj domov k Njemu. 

Vse stvarstvo je bilo ustanovljeno z ljubeznijo Mojega Očeta. 

Njegova Ljubezen preplavlja Nebesa in Zemljo, in je silno močna. 

Vse je bilo ustvarjeno z Njegovo Boţansko Ljubeznijo in Njegovo 

velikodušnostjo Srca, zato da bi lahko delil vsa čudesa stvarstva s Svojimi 

otroki. 

Njegova Ljubezen do Njegovih otrok nikoli ne bo minila. 

Izdaja Luciferja, kateremu je dal vse, je pomenila, da Mu Njegovo ljubezen 

do človeštva večina človeštva ni povrnila. 

Toda kot vedno ljubeč Oče, je Njegova Ljubezen tako močna, da nič ne more 

uničiti Njegove Ljubezni do Njegovih otrok. 

Po Njegovi Ljubezni bo vsaka oseba dobila še ena priloţnost. 

Opozorilo, veliki Dar od Mojega Očeta, je poseben klic iz Nebes. 

Ta klic, ta veliki nadnaravni čudeţ, bo dal vsakemu od vas priloţnost, da se 

rešite, da se odzovete in da vam podeli Ključ za vrata do Novega Raja na zemlji. 

Tisti izmed vas, ki boste sprejeli Ključ za Raj boste dejansko premagali 

Zver. 

Svet se bo končno znebil zla, greha, trpljenja in vsake bolečine. 

Zavladal bo mir. 

Ljubezen do Mojega Očeta bo končno cvetela, in vsi boste ţiveli v skladu z 

Njegovo Boţansko Voljo. 

Ljubezen je znamenje od Boga. Ne glede na to kateri religiji ali veroizpovedi 

pripadate, ljubezen lahko prihaja samo od Boga. 

Ljubezen je Luč, ki je prisotna v vsaki duši, celo v dušah najtrdovratnejših 

grešnikov, kajti Bog nikoli ne ugaša Svoje luči. 

Oprimite se je. Sprejmite jo. Oklenite se ljubezni, kajti vodila vas bo do Njega. 

Ljubezen vas bo rešila pred temo. 

Vaš Jezus 



 

DOGOVOR S SATANOM JE SKORAJ PRI KONCU. DVA DOGODKA 

SE MORATA KMALU ZGODITI. 

Četrtek, 26. julij 2012 ob 23.55 

Moja draga ljubljena hčerka, mnogi ljudje v resnici ne razumejo skrivnosti 

Mojega Drugega Prihoda. 

Moj Drugi Prihod je izpolnitev Poslednje Zaveze. 

Moj Drugi Prihod pomeni vzpostavitev popolnega Raja, ki ga je Moj ljubljeni 

Oče ljubeče ustvaril za Adamo in Evo. V tistem času so bile vse stvari v popolni 

harmoniji in v skladu z Boţjo Voljo. 

Čas od Mojega Kriţanje dalje je bil boleč za človeštvo zaradi vladavine Satana, 

ki je vladal zemlji v času tega obdobja. 

Dogovor s Satanom je skoraj pri koncu. Dva dogodka se morata kmalu zgoditi. 

Odrešenje človeškega rodu se bo zgodilo v času Opozorila. Od takrat dalje bodo 

ljudje, tudi tisti, ki ne vedo, da Bog obstaja, sprejeli Resnico. 

Ostali, ki se bodo počasi odzvali temu velikemu čudeţu, ko jim bo predloţen 

dokaz o obstoju Boga, se bodo sčasoma spreobrnili. Tudi oni bodo prosili za 

odpuščanje za njihovo grešno ţivljenje. 

Nato bo prišla zadnja faza: posvečenje – poslednje očiščenje, zato bo 

celotno človeštvo vredno za vstop v popolni Raj. 

To je Raj, v katerem sta prvotno prebivala Adam in Eva. Šele takrat se bo 

končno uresničila Boţanska Volja Mojega Očeta, ko bodo vsi ljudje ljubili in 

spoštovali Voljo Mojega Očeta. 

Preden se bo vse to zgodilo pa bo veliko nasprotovanja Volji Mojega Očeta 

pred tem, da bi se končno uresničila. 

Boţji otroci bodo potegnjeni v vse smeri. Čeprav bo Sveti Duh izlit nad ves svet 

v času Opozorila, pa bo Satan naredil vse kar je v njegovi moči, da zaustavi to 

Globalno Spoved. 

On in njegovi zlobni privrţenci se tudi pripravljajo na Opozorilo. Njihov cilj je, 

da prepričajo vse ljudi, da se Opozorilo ni zgodilo. 

Tako zelo veliko ljudi ne bo moglo sprejeti Boţje Ljubezni in obstoj Novega 

Raja, dokler Satan hodi po zemlji. 



Svoboda bo prišla šele takrat, ko bo Satan izgnan. 

Na ţalost tisti, ki ne bodo mogli videti Resnice in ki bodo trmasto zavrnili 

Boga, nikoli ne bodo videli Raja. 

Prosim, molite to Kriţarsko Molitev, da bi sprejeli BoţanskoVoljo Mojega 

Očeta. 

Kriţarska Molitev (69) Molitev k Bogu Očetu za sprejem Njegove Boţanske 

Volje 

Bog, Vsemogočni Oče, jaz sprejemam Tvojo Boţansko Voljo. Pomagaj 

Svojim otrokom, da jo bodo sprejeli. Zaustavi Satana, ki Tvojim otrokom 

odvzema pravico do Očetove dediščine. Nikoli ne dovoli, da se predamo v 

boju za našo dediščino v Raju. Usliši naše prošnje in izţeni Satana in 

njegove padle angele. Prosim Te, dragi Oče, da s Svojim Usmiljenjem 

očistiš Zemljo in nas prekriješ s Svojim Svetim Duhom. Vodi nas, da 

tvorimo Tvojo najsvetejšo vojsko, opremljeno z močjo, ki bo za vedno 

pregnala zver. Amen. 

 

Pojdite v miru. 

Vaš Jezus 

 

KO BO MOJA VOJSKA NARASTLA NA 20 MILIJONOV, BOM 

POMNOŢIL TO ŠTEVILO NA MILIJARDE. 

Petek, 27. julij 2012 ob 18.30 

Moja draga ljubljena hčerka, Moja ţelja, da bi zdruţil Svoje verne v eno vojsko, 

ţe rojeva sadove preko teh Sporočil. 

Moja vojska je bila oblikovana in je zdruţena z Močjo Svetega Duha, ki se širi 

kot poţar po vsem svetu. 

Tisti izmed vas, ki sedaj sprejemate Moja navodila, čeprav ste morda prepričani, 

da sodelujete skupaj v majhnih skupinah, morate vedeti, da Mojo Vojsko sedaj 

sestavlja 25.000 predanih vojakov, ki vsak dan sprejema Moje Kriţarske 

Molitve. 

Vaša predanost Meni, vašemu ljubljenemu Jezusu, Mi prinaša tako zelo 

veliko uteho in radost, kajti vaše molitve rešujejo na milijone duš vsako 

sekundo dneva! 



Če bi lahko videli hvaleţnost teh duš, nikoli ne bi prenehali moliti zanje, tako 

zelo velika je moč molitve! 

Satan trpi zaradi tega Poslanstva. Storil bo vse kar je mogoče, da ga 

zaustavi. 

Zaradi tega ne smete dovoliti, da bi vas tisti, ki vas nadlegujejo in obtoţujejo 

herezije, zaustavljali pri širjenju Mojih Sporočil. 

Če boste dovolili, da vam drugi ljudje povzročajo zmedo, vas ţalijo ali se 

posmehujejo vaši veri, potem bo manj duš rešenih. 

Predstavljajte si to Poslanstvo kot da delate za čezmorsko agencijo za pomoč, vi 

ste kot tista skupina ljudi, ki so šli v opustošene drţave, da bi rešili ţivljenja 

tistih, ki stradajo od lakote. 

Ključnega pomena je, da premagate vse ovire, da lahko prinesete pomoč ţrtvam. 

Ena ura zamude lahko pomeni razliko med ţivljenjem in smrtjo. Enako velja za 

to Poslanstvo. 

Glejte pred sabo, ignorirajte tiste, ki vas bodo poskušali povleči nazaj in nato 

korakajte naprej. 

Poberite ostale na poti in jih vodite naproti zmagi, zmagi odrešenja. 

Vaša vojska se iz dneva v dan povečuje. Drţite Me za Roke, dokler ne bomo 

dosegli 20 milijonske vojske, ki bo vodila bitko proti Antikristu. 

Ko bo Moja vojska narastla na 20 milijonov, bom pomnoţil to število na 

milijarde. In ko se bo to zgodilo, bo Zver končno premagana. 

To je Moja obljuba. Boţji otroci, napolnjeni z Njegovo Ljubeznijo in v velikem 

številu, bodo premagali zlo. 

Ne pozabite, da je ljubezen močnejša od sovraštva. Samo ljubezen, v izobilju, 

lahko uniči zlo. 

Vaš Jezus 

 

 

 

 



GREH SPLAVA BO PADEC ŠTEVILNIH NARODOV, ZARADI TEGA 

PA BODO TI NARODI STROGO KAZNOVANI. 

Nedelja, 29. julij 2012 ob 20.10 

Moja draga, ljubljena hčerka, zaradi odpada od vere v svetu so Boţji otroci 

zmedeni glede obstoja greha. 

Mnogi, ki pomislijo na greh, takoj pomislijo na najbolj hude grehe kot je 

npr. umor. 

Greh ima veliko oblik. Na ţalost je bil greh zavrţen kot pomankljivost ali 

človekova lastnost, zaradi tega pa sedaj ljudje gledajo na greh kot na naravno 

človeško šibkost. Mnogi ne verjamejo več v greh. 

Splav je takoj za umorom človeka največja oblika genocida v svetu. Vendar se 

splava ne le tolerira, temveč se ga tudi kot nekaj nujnega uzakonjuje v vaših 

narodih. 

Greh splava bo padec številnih narodov, zaradi tega pa bodo ti narodi strogo 

kaznovani. 

Splav je prezira vredno dejanje in izbriše cele generacije Boţjih otrok, ki se ne 

morejo braniti.  

Tisti, ki bo ubil Boţjega otroka se ne bo izognil strogi kazni. 

V času kazni bodo jezo Mojega Očeta videli tisti narodi, ki so uzakonili 

splav. 

Ti narodi bodo izbrisani iz obličja zemlje in nobeno sočutje jim ne bo 

izkazano, zaradi tega ker niso izkazali obţalovanja nad tem smrtnim 

grehom, ko so odobrili ubijanje Boţjih otrok v maternici. 

Sedaj kličem tiste, ki na zvit način ţelijo zavreči splav kot nekaj, ki je potrebno 

storiti, da bi se zaščitile pravice matere. 

Laţi so uporabljene, da bi zakrili grozodejstvo splava, ki nasprotuje Boţjemu 

Zakonu. 

Kakršen koli zakonodajalec, zdravnik ali katera koli oseba, ki bo na kakršen koli 

način sodelovala pri tem gnusnem dejanju, bo zaradi tega greha kriva v Boţji 

Očeh in bo utrpela kazen, ki prihaja. 

Tistim, ki podpirajo usmrtitev porečem sledeče: 



Vi, ki obsojate ljudi na smrt, ste krivi istega zločina kot ga je zagrešil tisti 

človek, katerega se obsodili na smrt. 

V tem primeru ste krivi za umor, to pa je smrtni greh. Ni vam bila dana pravica, 

da jemljete ţivljenje, ali da sodite. Samo Jaz, Jezus Kristus, imam pravico soditi. 

Kdorkoli, ki bo sodeloval pri smrti morilca preko dejanja usmrtitve bo za vso 

večnost trpel v peklenskem ognjem, razen če se ne pokesa. 

Toliki izmed vas verjamete v zakon oko za oko. Kako zelo zavedeni ste! Ali ne 

sprejemate Zapovedi Mojega Očeta? 

»Ne ubijaj«, velja tudi za tiste agresivne vojske, ki hodijo po deţelah, ki jim ne 

pripadajo z namenom, da bi nadzorovali. 

To velja za vojske, ki streljajo in ubijajo nedolţne duše. Vse to je umor, ki 

je v nasprotju z zakonom Mojega Očeta. 

Preostali grehi kot je pohlep, poţelenje, slabo govorjenje o drugih, jemanje 

ljudem tega kar je upravičeno njihovo, maščevanje, obrekovanje, vodijo v vse 

druge grehe. 

Ti grehi so postali sprejemljivi v današnjem svetu zato ker je vaša največja 

ljubezen, ljubezen do samega sebe. 

Laţ, ki ste jo zaradi vaših laţnih učiteljev bili prisiljeni pogoltniti, 

zadovoljevanje samega sebe, je vaša pot do greha. 

Povedano vam je bilo, da morate porabiti svoj čas za zadovoljevanje vaše lakote 

po bogastvu. 

Povedano vam je bilo, da morate skrbeti za samega sebe – da ste vi 

najpomembnejša oseba v vašem ţivljenju. Da si morate prizadevati za vse tisto 

kar bo zadovoljilo vaših pet čutov. Vsi ostali so na drugem mestu. 

To vodi do pohlepa, sebičnosti in poţelenja, kasneje pa lahko padete v 

skušnjavo in izvršite smrtni greh. 

Greh bo sedaj sprejet s strani vaših narodov kot še nikoli doslej. 

Uvedeni bodo zakoni, ki bodo legalizirali smrtni greh in gorje tisti, ki boste 

temu nasprotovali! 

Tisti, ki bodo zagovarjali to hudobijo vam bodo povedali, da so ti zakoni 

namenjeni za zaščito nedolţnih, v resnici pa bodo legalizirali umore, splave, 

istospolne poroke in malikovanje laţnih bogov. 



Odobravali bodo preganjanje ubogih in jih vrgli na ulice, da bi iz njih naredili 

sirote. 

Uvedli bodo zakone, da vas prisilijo, da prenehate prakticirati svojo vero. Če 

boste prakticirali svojo vero boste kršili zakon – greh v njihovih očeh. 

Kot sem vam ţe povedal v preteklosti, vaš svet je poln neresnic. Dobro je 

predstavljeno kot zlo in zlo kot dobro. 

Svet je obrnjen na glavo, posledica tega pa je, da se širi greh. 

Pozivam vas, da se vrnete nazaj k Desetim Zapovedim in jih preučite. 

Izpolnjujte Deset Zapovedi in ţivite tako kot vam naroča Moj Oče. 

Če boste kršili Zapovedi, boste grešili. Če boste opravičevali določene 

grehe, boste kljubovali Mojemu Očetu. 

V teh časih je poslušnost Boţjim Zakonom šibka in krhka. Moji posvečeni 

sluţabniki številnim Mojim otrokom niso odločno povedali o posledicah greha.  

Toleriranje greha je največji greh. 

Toleranca je pretkana laţ, ki jo v človeške glave polaga kralj laţi, Satan. 

Toleranca je drugo ime za opravičevanje greha, da bi ustregli šibkostim človeka, 

ki podlega Satanovim skušnjavam. 

Zbudite se in sprejmite greh za to kar je. 

Prepirajte se med seboj in branite greh na vse moţne načine, toda greh nikoli ne 

bo sprejemljiv v Očeh Mojega Očeta. 

Če ţelite vstopiti v Raj morate biti brez greha. 

Če ţelite biti brez greha, se morate pokesati. 

Če se ţelite pokesati, morate najprej sprejeti Deset Zapovedi. 

Nato morate izkazati resnično kesanje nad svojimi grehi. 

Resnično kesanje lahko občutijo samo tisti, ki se poniţajo pred Menoj. 

Šele potem je lahko greh odpuščen. 

Šele potem duše postanejo vredne za vstop v Kraljestvo Mojega Očeta. 

Vaš Odrešenik 

Jezus Kristus 



MOJA KATOLIŠKA CERKEV JE BILA RAZTRGANA NA KOŠČKE. 

KLJUB TEMU DUŠO MOJE CERKVE SATAN NIKOLI NE BO MOGEL 

VZETI. 

Ponedeljek, 30. julij 2012 ob 1.00  

Moja draga ljubljena hčerka, ko sem prestajal agonijo v Vrtu Getsemani, je bila 

največja gnusoba, ki mi jo je pokazal Satan, nezvestoba Katoliške in Apostolske 

Cerkve v poslednjih časih. 

Satan, ki me je v Vrtu Getsemani mučil z vizijami prihodnosti, mi je 

pokazal mlačne sluţabnike Cerkve teh vaših časov. 

Ti sluţabniki Cerkve so dovolili, da jih napuh in laţne resnice, v katerih 

prevladuje njihova toleranca do greha, zaslepijo za Boţjo Resnico. 

Zaradi njihove zvestobe do prizadevanja po posvetnih stvareh številni Moji 

posvečeni sluţabniki nimajo več sočutja in poniţnosti v svojih dušah, da bi 

vodili Moje verne k svetosti, ki je potrebna za rešitev njihovih duš. 

Toliki so se obrnili proti Meni, čeprav obenem govorijo, da ljubijo Boţje otroke. 

S tem ko v Boţjem Imenu promovirajo toleranco, predstavljajo laţni nauk, 

ki prikriva Resnico. 

Ti uporniki v Moji Cerkvi na zemlji, ki trdijo, da ustvarjajo novo obliko 

privrţenosti Meni v imenu Katoliške Cerkve, a ki zanikajo Moje Nauke, so padli 

pod vpliv Satana, ki ţeli uničiti Mojo Cerkev. 

Satan je ţe povzročil strašne grehe korupcije v Moji Cerkvi. Sedaj ţeli zabiti 

zadnje ţeblje v Mojo Cerkev in jo kriţati, s tem pa pahniti v Pekel tiste Moje 

posvečene sluţabnike, ki oskrunjajo Boţjo Besedo, tako da spodbujajo Boţje 

otroke naj sprejmejo greh. 

Njihov greh udarjanja Mene po obrazu s tem ko izvršujejo pred Menoj 

opolzkosti za katere trdijo, da jih Bog sprejema in tolerira, bo strogo 

kaznovan. 

Po grehu napuha in prevare si drznejo zavajati duše in jih voditi v brezno teme, 

brez da bi se zavedali, da jih vodijo v ognjeno jezero. 

Številni Moji posvečeni sluţabniki so zavedeni in se tega sploh ne zavedajo. 

Kljub temu so mnogi od njih, če so iskreni s seboj, zmedeni. 



Nato so tu še tisti, ki se predstavljajo kot Moji posvečeni sluţabniki, toda v 

resnici prihajajo iz druge strani. Ti suţnji zveri se namerno predstavljajo za 

Moje maziljene duhovnike. 

Tako zelo strašne muke mi povzročajo! Ne samo, da kvarijo duše, temveč so 

tudi zavestno sklenili pogodbo s Satanom, ki jih bo poţrl. 

Oni izvršujejo zlobna dejanja na Mojih oltarjih, pred Najsvetejšim 

Zakramentom, toda le redki vedo, da izvršujejo takšna dejanja. Kljub temu 

hrepenim po njihovih dušah. 

Moja Katoliška Cerkev je bila raztrgana na koščke, kljub temu dušo Moje 

Cerkve Satan nikoli ne bo mogel vzeti. Toda Zver lahko zapelje in uniči 

sluţabnike Moje Cerkve. 

Čas je, da posredujem in jim pomagam, da se dvignejo nad te strašne muke. 

Ţelim da vi, Moji verni, in posvečeni sluţabniki med vami, ki razumete kaj se 

dogaja v vaših vrstah, zmolite to Kriţarsko Molitev (70) da bi duhovniki 

ostali neomajni in zvesti Sveti Boţji Besedi: 

 

O dragi Jezus, pomagaj Svojim posvečenim sluţabnikom, da bi prepoznali 

razkol znotraj Tvoje Cerkve, medtem ko se odvija. Pomagaj Svojim 

posvečenim sluţabnikom, da bi ostali neomajni in zvesti Tvoji Sveti Besedi.  

Nikoli ne dovoli, da bi posvetne ţelje zameglile njihovo čisto ljubezen do 

Tebe. Podeli jim milosti, da ostanejo čisti in poniţni pred Teboj ter da 

častijo Tvojo Najsvetejšo Navzočnost v Evharistiji. Pomagaj in vodi vse 

tiste posvečene sluţabnike, ki so mlačni v ljubezni do Tebe in ponovno vţgi 

v njihovih dušah Ogenj Svetega Duha. Pomagaj jim prepoznati skušnjave, 

ki so pred njimi, da bi jih zapeljale. Odpri jim oči, da bodo lahko v vsakem 

trenutku videli Resnico. Blagoslovi jih v teh časih, dragi Jezus. Prekrij jih s 

Svojo Predragoceno Krvjo, da jih obvaruješ pred zlom. Podeli jim moč, da 

se uprejo Satanovemu zapeljevanju, če bi morda podlegli zanikanju obstoja 

greha. Amen. 

Moji posvečeni sluţabniki so hrbtenica Moje Cerkve. 

Oni so prvi v vrsti, ki se soočajo s strašnimi napadi Satana v teh časih. 

Pomagajte mi, da jih usmerim na pravo pot, da Mi bodo pomagali rešiti ostanek 

Moje Cerkve, ki se pribliţuje razkolu, ki ga bo kmalu povzročil Laţni Prerok.  

Zberite se skupaj in molite za zdruţitev Mojih posvečenih sluţabnikov, ki so 

potrebni, da Moja Cerkev ostane močna v dnevih, ki prihajajo. 

Vaš Jezus 



DEVICA MARIJA: BOG JE POZABLJEN KADAR SE NE RAZGLAŠA 

RESNICA NAUKOV MOJEGA SINA 

Torek, 31. julij 2012 ob 18.10 

Moj otrok, preganjanje, ki ga prestajaš se dogaja zaradi izdaje Knjige Resnice. 

Satan postavlja ovire na tvojo pot in bo storil vse kar je v njegovi moči, da bi te 

zaustavil. 

Pomembno je, da ignoriraš nenehne zlobne laţi, ki jih izgovarjajo tisti, ki trdijo, 

da poznajo Sveto Pismo. 

Njihovo zavračanje teh Sporočil ni pomembno. Samo na Besedo mojega Sina se 

moraš odzivati in na ničesar drugega. 

Zaupati moraš v mojega Sina in ostati tiho, ko ti tisti, ki so zaslepljeni z laţmi, 

ţelijo škodovati. Ne poslušaj jih. Ne odgovarjaj. Namesto tega preprosto 

oznanjuj Boţjo Besedo. 

Moj otrok, toliko Kristusovih privrţencev trpi v teh časih! Njihovi glasovi so le 

šepet v svetu, ki kriči o slavi zemeljskih čudes. 

Resnično Boţjo Besedo ne razglašajo več javno, niti Boţji sluţabniki v 

Cerkvi. 

Nerodno jim je javno razglašati Resnico. Brezupno tavajo in poskušajo najti 

pravo pot med zmedo, ki jo povzroča sekularizem. 

Uţaljenost ljudi, ko se omeni Boga ali mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, 

je zelo razširjena. 

Celo svete duše so prestrašene, da bi javno razglašale Resnico zaradi strahu, da 

bodo povzročile ogročenje med pogani. 

Bog je pozabljen kadar se ne razglaša Resnica Naukov mojega Sina. 

Kako zelo se jočem ko vidim uboge majhne otroke, ki jih njihovi starši 

ignorirajo pri razvoju njihovih duš! 

Primanjkuje jim hrane Svetega Duha, ker niso poučeni kako izkazovati svojo 

ljubezen do Boga. Mnogi ne verjamejo v Boga Očeta. To ga ţalosti. 

Tebi, moj otrok, je bila dana teţka naloga. Ko posreduješ svetu vsebino teh 

Sporočil iz Nebes si napadena iz treh strani: 



Napadajo te tisti, ki verujejo v Boga, a ne ţelijo prisluhniti Boţji Besedi 

preko teh Sporočil. 

Napadajo te tisti, ki trdijo, da so voditelji v Cerkvi mojega Sina na zemlji in ne 

ţelijo prisluhniti, ker ne sprejemajo preroštev. 

Napadajo pa te tudi tisti, ki sploh ne verujejo v Boga. 

Tvoj glas bo še naprej padal na gluha ušesa, toda ne smeš dovoliti, da ti to 

vzame pogum. 

Vse kar moraš storiti je, da ubogaš mojega Sina v vseh stvareh in vse prepustiš 

Njegovim Svetim Rokam. 

Sčasoma ti bodo prisluhnili. Ko ti bodo prisluhnili, bo veliko duš prišlo k 

mojemu Sinu z ljubeznijo in radostjo v njihovih srcih. 

Nikoli ne smeš omahovati ali odlašati z odzivom na prošnjo mojega Sina, da bi 

vsi ljudje na svetu prejeli Boţjo Besedo v teh časih. 

Vse Boţje otroke prosim, da bi se odzvali mojemu klicu in izkazali zvestobo 

Sveti Besedi mojega Sina. 

Ne zanikajte ga. Sprejmite Njegovo Roko Usmiljenja preden bo prepozno. 

Vaša ljubeča Mati 

Kraljica zemlje 

Mati Odrešenja 

 

DOVOLITE MI, DA VAS ZAŠČITIM PRED VSEM ZLOM IN 

DVIGNEM NA VARNO PRED ANTIKRISTOM 

Torek, 31. julij 2012 ob 20.00 

Moja draga ljubljena hčerka, prisluhni Mi sedaj.  

Ţelim ti povedati, da je Moja Ura ţe skoraj nad svetom. 

Čas je kratek. Dnevi teme prihajajo h koncu. Kmalu se bo pojavila nova 

zora, nov začetek. 

Še malo in vseh tvojih solz strahu in nemira ne bo več. Še malo časa je 

preostalo, da se pojavi Veličastna Doba Miru. 

Kmalu se bo zgodila prenova zemeljskega kraljestva in Moja Vladavina 

nad vsemi Boţjimi otroci bo nadomestila Satanov prestol. 



Moji verni, vaši dvomi glede pristnosti teh Mojih Sporočil, bodo izginili. 

Vse bo postalo jasno, kot kristalno čista voda, ki izvira iz Mojega 

Nebeškega Telesa, in se sedaj izliva na vse Boţje otroke, da bi preplavila 

njihova srca. 

Luč Resnice bo razsvetlila svet, kljub vedno večji temi, ki se je naselila kot 

gnojna bolezen v vsakem kotičku zemlje. 

Resnica vas bo kmalu osvobodila, vam odstranila vse vaše dvome in strahove ter 

razjasnila vaš um in dušo. Nato, ko boste napolnjeni s Svetim Duhom, se bo 

zgodilo globalno spreobrnjenje. 

Tisti, katerih vera je šibka, bodo prenovljeni in rodila se bo nova Krščanska 

Vojska. 

Upanje, ljubezen in molitev vas bo drţala pokonci, medtem ko sedaj vodim vse 

ljudi naproti Novi Dediščini, ki vam je bila obljubljena tako dolgo nazaj. 

Vi, ki se bojite Mojih Sporočil, vedite sledeče: 

Svet, ki vas čaka, je veliki Dar za vas in vaše druţine. To je Raj po katerem bi 

morali hrepeniti, kajti nič na svetu se ne more primerjati s tem Rajem. 

Če Me ljubite, zaupajte v Mojo Dobroto, Mojo Ljubezen in Mojo Obljubo, da 

vas privedem v Veličastno dediščino za katero ste bili rojeni. 

Izročite mi zdaj vse svoje skrbi in strahove. 

Dovolite mi, da vas zaščitim pred vsem zlom in dvignem na varno pred 

Antikristom. 

Zmolite to Kriţarsko Molitev (71) za rešitev pred preganjanjem 

 

O Jezus, reši vse Boţje otroke pred Antikristom. Zaščiti nas pred načrti za 

nadzorovanje Zemlje. Gospod, reši nas pred preganjanjem. Zaščiti vse duše 

v temi pred Antikristom, da bi bile odrešene v Tvojih Očeh. Pomagaj nam v 

naši slabotnosti. Okrepi nas v duhu, da vstanemo in vodimo drug drugega, 

medtem ko v Tvoji vojski korakamo proti Vratom Raja. Potrebujem Te, 

dragi Jezus. Ljubim Te, dragi Jezus. Slavim Tvojo Navzočnost na Zemlji. 

Odpovedujem se temi. Častim Te. Predajam se Ti v telesu in duhu, tako da 

mi lahko razodeneš Resnico Svoje Navzočnosti in da bom vedno zaupal v 

Tvoje Usmiljenje. Amen. 

Pojdite zdaj in pripravite svoje duše, zato da boste ostali močni in zvesti Meni, 

medtem ko vas vodim naproti Večnemu Ţivljenju. 



Vaš Jezus 

 

DEVICA MARIJA: VSE BOŢJE OTROKE PROSIM, DA MESEC 

AVGUST PONOVNO POSVETIJO REŠEVANJU DUŠ 

Sreda, 1. avgust 2012 ob 16.45 

Moj otrok, svet bo kmalu priča velikim spremembam, veliko teh ti je bilo 

razkritih v preteklosti.  

Veliko bo opustošenja, nemirov in kazni, katere se bodo zgodile zaradi 

grehov človeštva.  

Vse Boţje otroke prosim, da mesec avgust ponovno posvetijo reševanju duš.  

Storiti morate tole. Vsak dan pojdite k Maši in prejmite Sveto Obhajilo.  

Potem vsak dan ob 15:00 uri zmolite roţni venec Boţjega Usmiljenja.  

Tisti, ki zmorete, se postite en dan v tednu.  

Moji otroci bodo šokirani, ko se bodo te spremembe zgodile, toda nikoli se ne 

bojte Roke mojega Očeta, če ste zvesti naukom Njegovega ljubljenega Sina, 

Jezusa Kristusa.  

Prosim, imejte Pečat Ţivega Boga ob sebi v svojih domovih v prihajajočih 

mesecih, kajti zgodilo se bo veliko stvari. 

Telo mojega Sina, Jezusa Kristusa, ki je prisotno v Njegovi Cerkvi na 

zemlji, se oskrunja in bo strašno trpelo.  

Številni načrti za strmoglavljenje Cerkve mojega Sina se ţe uresničujejo 

in zelo kmalu se bo le-ta zrušila.  

Drugi dogodki, ki so bili napovedani, bodo sedaj vidni v obliki naravnih 

katastrof. Roka mojega Očeta bo kaznovala tiste narode, katerih grešni zakoni 

ne bodo več tolerirani. 

Molite, molite, molite sedaj za duše, ki bodo v času teh dogodkov trpele.  



Ta mesec namenite molitvi za duše, ki bodo umrle v vojnah, potresih in v 

bliţajoči se Spovedi; Opozorilu.   

Otroci, moje Srce je zdruţeno z vami in skupaj moramo trdo delati za rešitev 

duš.  

Ko molimo za rešitev duš izpolnjujemo Sveto Voljo mojega Očeta.  

Vaša ljubljena Mati  

Mati Odrešenja  

 

BOG OČE: TAKO KOT JE BIL KRIŢAN MOJ SIN, TAKO BO 

KRIŢANA TUDI NJEGOVA CERKEV NA ZEMLJI  

Četrtek, 2. avgust 2012 ob 22.06  

Moja predraga hčerka, preizkušnja Cerkve Mojega Sina na zemlji se je ţe 

začela.  

Bičanje in preganjanje se bo kmalu začelo.  

Tako kot je bil kriţan Moj Sin, tako bo kriţana tudi njegova Cerkev na zemlji.  

Preizkušnja je ţe tukaj.  

Moj Sin je bil poslan, da reši človeštvo pred peklenskim ognjem.  

Njegovo Smrt na Kriţu, okrutno grozodejstvo, sem dovolil kot sredstvo za to, 

da Mojim otrokom ponudim prihodnost.  

Telo Mojega Sina je postalo Njegova Cerkev na zemlji. Njegovi duhovniki 

in posvečeni sluţabniki so zavzeli mesto Njegovih apostolov.  

Sedaj, ko bo ponovno prišel, da reši človeštvo in vzame v last Moje ljubljene 

otroke, da bodo lahko vstopili v Moj Raj, se bo zgodovina ponovila.  

Moj Sin je razglašal Resnico in okrog Sebe zbral mnogo ljudi, ki so sledili 

Njegovemu nauku in niso dvomili v Njegovo Besedo.  

Potem so Ga izdali tisti, ki so Mu bili blizu in so Mu bili predani, tisti znotraj 

Njegovih krogov.  



Njegova Cerkev, Katoliška Cerkev, je bila tudi izdana znotraj svojih 

krogov.  

To so povzročile skušnjave Satana in to veliko zlo je krivo, da so zapustili 

Mojega Sina.  

V Njegovi Cerkvi danes se je odpad začel ţe nekaj časa nazaj. Mnogi, ki so 

bili zvesti Moji Sveti Besedi, so jo zapustili tako kot Mojega Sina.  

Potem se je začelo sojenje, kjer je bil Moj Sin obtoţen krivoverstva. Enako 

usodo je trpela tudi Cerkev Mojega Sina na zemlji.  

Zaradi hudobije nekaterih izmed njih, ki so zagrešili velike prestopke proti 

človeštvu, so mnogi zvesti verniki zapustili Cerkev.  

V zameno so zapustili Mojega Sina in zavrgli Njegove nauke.  

Preizkušnja Cerkve Mojega Sina je utišala njene duhovnike, da ne branijo 

naukov Mojega Sina. 

Bojijo se, da bi uţalili tiste, ki zanikajo Mojega Sina zaradi grehov tistih, ki so 

med njimi.  

Cerkev Mojega Sina se sedaj sooča z največjo preizkušnjo, kakršne ni 

doţivela ţe od Kriţanja Mojega ljubljenega Sina dalje. 

Njegova Cerkev je neusmiljeno zasmehovana, ne le s strani njenih sovraţnikov 

od zunaj, ampak od njenih sovraţnikov od znotraj.  

Trnjevo Krono bodo posadili na Glavo Cerkve Mojega Sina in le malo 

njegovih vernih bo stalo ob njem.  

Tako kot so apostoli, z izjemo Janeza, zapustili Mojega Sina v času 

Njegovega sojenja in usmrtitve, tako bodo tisti na visokih poloţajih 

znotraj Vatikana zapustili Mojega Svetega Namestnika.  

On bo, kot Glava Katoliške Cerkve, prisiljen hoditi po strašni poti sramote, 

čeprav ne po lastni krivdi.  

Čeprav bo bičan, zasmehovan in osramočen, pa ne bo on tisti, nad katerega 

bodo izlili svoj bes. Svoj bes bodo izlili nad Resnico Cerkve, Katoliške 



Cerkve, ki je bila oblikovana zaradi Ţrtve Mojega Sina na Kriţu.  

Krščanstvo bo bičano na vseh koncih, v vseh narodih, na vseh krajih kjer se 

časti Boga, dokler ne bo oslabelo in se izčrpalo.  

Ko bo odpeljano po poti na Kalvarijo, tako kot je bil Moj Sin, bo čvrsto 

zvezano z vrvmi, da ne bo moglo ubeţati mučenju. 

Ko se bo vzpenjalo po hribu, ga bodo obmetavali s kamenjem, pljuvali nanj in 

se mu posmehovali vso pot do vrha.  

Potem bo pribito na Kriţ. 

Le malo sočutja bodo pokazali tisti, ki obtoţujejo Cerkev za njene grehe proti 

nedolţnim ljudem, ko bodo obsodili Glavo Cerkve, Mojega Sina.  

Krivili Ga bodo za grehe drugih, ki so jih povzročile skušnjave Satana.  

Ko bodo Cerkev Mojega Sina pribili na Kriţ, bodo poslali stotine 

straţarjev, prav tako kot je šeststo vojakov stalo na Kalvariji, da so 

poskrbeli, da niti en drobec Njegovega Mesa ne bi ušel kazni.  

Niti en sluţabnik Njegove Cerkve, ki razglaša zvestobo Cerkvi, ne bo smel 

pobegniti.  

Ko bo Cerkev kriţana, bodo poskrbeli, da bo stradala od hrane in vode vse do 

svojega zadnjega diha.  

Vsi njeni apostoli se bodo razbeţali, prav tako kot so to storili apostoli 

Mojega Sina.  

Skrili se bodo iz strahu pred aretacijo. 

V tem, kar se bo zdelo njen izdih umirajočega, bodo vsi umolknili, dokler ne 

bodo vzkliki tistih, ki bodo Cerkev kriţali oglušili sveta s svojim laţnim 

naukom.  

Zadonel bo glas novega vodje cerkve, sleparja, Laţnega Preroka.  

Vsi bodo v olajšanju in zahvaljevanju padli pred Menoj, Bogom Najvišjim. 

Zdelo se bo, da to predstavlja nov začetek.  



Takrat Navzočnost Mojega Sina ne bo več posvečevala oltarjev v cerkvi, 

ker to ne bo mogoče.  

In takrat bo Moja Roka Kazni padla.  

Takrat se bo začela Bitka Armagedon.   

Takrat bom prišel Jaz, po Mojem Sinu, da rešim duše.  

Ne zavračajte te prerokbe.  

Ne skrivajte se za laţno varnostjo, kajti ta dan mora priti.  

Kriţanje Cerkve Mojega Sina se mora zgoditi zaradi Poslednje Zaveze.  

Toda potem bo veličastno Vstajenje Cerkve, Novega Jeruzalema, izbrisalo vse 

solze, vse trpljenje in prišla bo Nova Doba. 

Vedno zaupajte v Mojega Sina.  

Nikoli se ne bojte, kajti Jaz sem vaš Oče in prišel bom, da prenovim zemljo in 

zberem vse Svoje otroke v tem poslednjem čudeţu, ki je napovedan v 

Danielovi Knjigi.  

Otroci, Knjiga Resnice se vam sedaj razodeva, kot je bilo obljubljeno. 

Ne zavrnite tega Mojega Boţanskega posredovanja, kajti Jaz govorim Resnico.  

Bog Najvišji  

ODPADNIKOM V KATOLIŠKI CERKVI: ČE BOSTE OSKRUNILI 

ZAKONE V MOJI CERKVI, BOSTE KAZNOVANI  

Petek, 3. avgust 2012 ob 16.45  

Moja draga ljubljena hčerka, zemlja se bo kmalu stresla in jeza Mojega Očeta 

se bo izlila na tiste narode, ki kljubujejo Zakonom Mojega Očeta.  

Takrat ne bo usmiljenja, kajti Njegova potrpeţljivost je preizkušena do 

skrajnih mej. 

Grehi teh narodov vključujejo splav, umor, zakone, ki uničujejo 



Krščanstvo, istospolne poroke in malikovanje laţnih bogov.  

Potem so še tu odpadniki znotraj Moje Cerkve, ki Me hočejo zatajiti. 

Tajijo Me, ko se poskušajo oddaljiti od Moje Cerkve in ustvariti nove zakone, 

ki so v nasprotju z Mojo Sveto Voljo. 

Zaradi njihove nezvestobe jih bom zdaj izpljunil. Njihovim poskusom, da bi 

uvedli zakone, ki izvirajo iz greha napuha, poţelenja in posvetnih ambicij, ne 

bom prizanesel. 

Ali so mislili, da jim bo dovoljeno odvrniti Boţje otroke od Moje Cerkve na 

zemlji in se izogniti Roki Mojega Očeta?  

Ali mislijo, da so nad Boţjimi Zakoni?  

Oni ne ljubijo Boga, ampak samega sebe.  

Njihovo ošabno javno zavračanje Zakonov Katoliške Cerkve se Mi gnusi.  

Njihove sramotne zahteve, ko poskušajo prisiliti Mojo Cerkev, da sprejme 

zakone, ki Me ţalijo, pomenijo, da so zašli v temo. 

Njihove duhovniške zaobljube so brez pomena. 

Njihova prisega, da bodo spoštovali Mojo Cerkev in ji bodo pokorni, je bila 

prelomljena. 

Če se ne pokesajo in vrnejo nazaj k Mojemu Telesu, Moji Cerkvi na zemlji, se 

nimajo pravice imenovati sluţabniki Moje Cerkve. 

Bili ste opozorjeni. Vrgel vas bom v divjino.  

Če boste oskrunili Zakone Moje Cerkve, boste kaznovani.  

Vaš Jezus  

 

 

 



FARIZEJI SO PODKUPILI LAŢNIVCE, DA SO ZANIKALI MOJE 

VSTAJENJE, S TEM PA SO GENERACIJAM JUDOV ODVZELI 

PRAVICO DO RESNICE. 

Sobota, 4. avgust 2012 ob 10.35 

Moja draga ljubljena hčerka, ljudje morajo razumeti šibkost človeške narave, 

preden se resnično lahko predajo v Boţje Roke.  

Zvestim med vami pravim: vaša vera in ljubezen do Mene, vašega Odrešenika, 

Mi prinaša veliko veselje. 

Toda, ko rečete, da Me ljubite, to s seboj prinaša tudi veliko odgovornost. 

Nikdar ne pozabite na šibkost vaše narave, čeprav to ni vaša lastna krivda. 

Rojeni ste bili z izvirnim grehom, zaradi tega pa lahko padete v greh, ko to 

najmanj pričakujete.  

Ko duše tistih, ki pravijo, da Me ljubijo, doseţejo stopnjo, ko jih pouţiva 

ljubezen do Mene, takrat morajo biti previdni. Včasih se zaradi tega počutijo v 

Mojih Očeh povzdignjene, kar je res, ker to tudi so.  

Toda takrat pride skušnjava, da bi druge videli v manj lepi luči. 

Lahko so skušani, ne le, da bi čutili sočutje do tistih ubogih duš, ki so v temi 

ali so zmedene, ampak da bi nanje gledali zviška. 

Včasih jim njihova močna vera in poznavanje Svetega Pisma daje laţen 

občutek varnosti. 

Mislijo, da vse vedo o naukih Cerkve, Moje Cerkve, Mojega Telesa na zemlji.  

To se je zgodilo Farizejem. 

Mislili so, da vse vedo o Boţjih Zakonih, o Boţji Ljubezni.  

Česar niso razumeli pa so bile prerokbe, ki so tako jasno napovedovale prihod 

Mesija. Tako so zavrgli Kristusa, Sina Ţivega Boga, ki je prišel, kot je bilo 

obljubljeno.  

Brezsrčnost, ki so jo izkazovali Meni, Jezusu Kristusu, Sinu Človekovemu, je 



bila popolno nasprotje ljubezni, za katero so trdili, da jo imajo do Boga.  

Če bi resnično ljubili Boga, z nobenim Boţjim otrokom nikdar ne bi ravnali 

tako kot so. 

Njihov razum je bil zaprt za prerokbe, ki so bile svetu dane po prerokih in 

so razglašale Resnico.  

Resnica je, da se bodo vse prerokbe izpolnile, tako kot je obljubil Bog.  

Zavrgli so Mesija, ki je bil obljubljen, da vsemu človeštvu prinese odrešenje. 

Farizeji so lagali in podkupili laţnivce, da so zanikali Moje Vstajenje, s 

tem pa so generacijam Judov odvzeli pravico do Resnice. 

Moja Smrt na Kriţu zanje ni bila dovolj. Kasneje so hoteli tudi izbrisati vse 

sledi o Meni, Odrešeniku sveta. 

Potem so se vrnili in Boţje otroke zapeljali v napačno vero, v kateri je Resnica 

postala laţ.  

Zapomnite si, da se Boţje prerokbe vedno izpolnijo.  

Moj Drugi Prihod se bo kmalu izpolnil. Tokrat Me bodo zanikali voditelji v 

Krščanskih Cerkvah, prav tako kot so Me Farizeji.  

Mučili bodo Mene, Moje preroke, Moje ljudstvo in vsakogar, ki si bo drznil 

širiti Resnico o Mojem Drugem Prihodu.  

Ne zatajite Me tokrat.  

Odprite svoja srca. 

Pozorno Me poslušajte, ko vas sedaj pripravljam na poslednje poglavje v 

odrešenju sveta.  

Vaš Jezus  

 

 



ČE VERJAMETE V OBSTOJ SATANA, POTEM VEDITE, DA ON 

POVZROČA VSE, KAR JE NEPRAVIČNO IN ZLOBNO V SVETU  

Nedelja, 5. avgust 2012 ob 17.40 

Moja draga ljubljena hčerka, sedaj kličem vse ljudi, mlade in stare, ki dvomijo 

o svoji veri v Boga.  

Sedaj kličem tiste izmed vas, ki verujete Vame, a z Menoj ne govorite, ali ne 

prejemate Zakramentov, ali ne obiskujete svojih cerkva, da bi Me počastili. 

Ljubim vas! Nikoli vas ne bom zapustil. Kmalu vam bom dal poseben 

Dar.  

Izkusili boste, kaj pomeni priti pred Mene na Sodni Dan. Takrat ne boste več 

imeli dvomov. 

Mnogi od vas Me kljub vašemu pomanjkanju vere častite na veliko 

načinov, a se tega ne zavedate.  

Vi, v vašem vsakdanjem ţivljenju, čutite ljubezen, skrb in sočutje do drugih.  

Čutite potrebo, da se bojujete proti krivici in čutite odpor do hudobnih dejanj, 

ki jih izvršujejo ljudje nad tistimi, ki imajo v ţivljenju manj sreče kot oni.  

Vi izraţate ljubezen do drugih in skrbite za tiste, ki potrebujejo vašo pomoč.  

Ne ţelite izkoristiti drugih in ste občutljivi za potrebe tistih, ki v tem ţivljenju 

trpijo. 

Vi ljubite svojo druţino.  

Vi se smejite in veselite, kadar ste s prijatelji in čutite izredno ljubezen in 

prijateljstvo do tistih, ki so blizu vašemu srcu.  

Ko se poročite, čutite prekipevajočo ljubezen do svojega zakonca. Potem, ko 

imate otroke, ljubezen, ki jo čutite, presega vse, karkoli bi si lahko kdaj 

predstavljali.  

Vi točite solze obţalovanja, če in ko ranite nekoga. Vi odpuščate tistim, ki vas 

prizadenejo, ţalijo ali vam delajo krivico.  



Od kod mislite, da prihajajo ta ljubezen in čustva? Ali ne veste, da lahko 

pridejo samo od Boga?  

Ljubezen je teţko razloţiti. Teţko jo je analizirati in znanost je nikoli ne 

more dokazati, kajti Ljubezen je Dar od Boga.  

Po drugi strani pa sovraštvo prihaja iz temne strani.  

Satan se morda mnogim ljudem ne zdi resničen, toda on obstaja. 

Mnogi od vas ne verjamete v zlo ali v obstoj hudobnih duhov, ker so le-ti 

previdni, da se ne bi razkrili.  

Če verjamete v obstoj Satana, potem vedite, da on povzroča vse, kar je 

nepravično in zlobno v svetu. 

On je kralj laţi in ima moč, da vas zaslepi za resnico vašega obstoja.  

Zaradi vaše slepote bo sedaj Moje Usmiljenje prekrilo ves svet, da vam 

dokaţem, da Jaz obstajam.  

Bodite pripravljeni na ta dan, ki je blizu.  

Ko boste videli znamenja na nebu in boste priče trku, trušču in tresenju 

tal, vedite, da sem vas prišel zbudit.  

Ko se bo to zgodilo, vas rotim, da pridete k Meni, kajti ţelim vas napolniti s 

Svojo Ljubeznijo, tako da bodo vaša srca napolnjena z ljubeznijo in veseljem.  

Ko bo prišlo nad vas Moje Usmiljenje, boste končno občutili mir.  

Ljubim vas in nikoli vas ne bom zapustil.  

Čakal bom na vaš odziv, ko bo nastopil ta veliki dan. 

Vaš Jezus 

 

 

 



KADAR TE DUŠE S TAKŠNIM SOVRAŠTVOM NAPADAJO MOJO 

SVETO BESEDO, JE TO ZNAMENJE OD SATANA, DA SO TA 

SPOROČILA PRISTNA 

Ponedeljek, 6. avgust 2012 ob 18.06 

Moja draga ljubljena hčerka, veliko Mojih zvestih vernih načrtuje uničenje 

tega Poslanstva.  

Tisti, ki mislite, da bodo nekristjani in ateisti tisti, ki bodo zavračali Mojo 

Besedo v teh Sporočilih, vedite tole. 

Tisti, ki javno izraţajo svojo vero v Mene, njihovega Jezusa, bodo tisti, ki Me 

bodo najbolj prizadeli.  

Zavedeni so bili s strani kralja laţi, ki je k tem dušam poslal mnogo padlih 

angelov. Ne bo jim dovolj, da bodo samo zavrnili Moja Sveta Sporočila, 

temveč se bodo tudi trudili pridobiti kolikor je le mogoče čim več podpore pri 

Mojih duhovnikih, da bi poskusili uničiti to Poslanstvo. 

Te duše se nikoli ne ustavijo, da bi se vprašale, zakaj to počnejo. Ali zakaj 

čutijo takšno sovraštvo do tebe, Moja hčerka. Ali zakaj jih Moja Sveta 

Beseda tako zelo vznemirja.  

Kadar te duše s takšnim sovraštvom napadajo Mojo Sveto Besedo, je to 

znamenje od Satana, da so ta Sporočila pristna. 

Kadar vidite tako močno nasprotovanje in kadar so sveti ljudje izzvani, da 

napadajo Boţja sporočila takšna kot so ta, ste lahko prepričani, da 

prihajajo od Boga.  

Ko zanikajo Mojo Besedo in Me ne prepoznajo, Me to rani, da jočem od 

ţalosti. Toda nič zato. Sčasoma bodo spoznali Resnico.  

Ko pa se odločijo, da bodo namerno odvrnili duše od Mojega Usmiljenja, pa 

Me zelo močno ţalijo.  

Če so odgovorni za duše, katerim je odvzeto zveličanje, bodo kaznovani.  

Njihova kazen bo velika nesreča, ko bodo poskušali zagovarjati svoja dejanja, 



pa če tudi le za eno izgubljeno dušo. Njihova dejanja lahko povzročijo, da 

duša, ki bi se sicer spreobrnila, lahko na koncu trpi v peklenskem ognju. 

Če bodo poskušali škodovati Boţji Besedi, jim njihova prejšnja dobra dela ne 

bodo nič koristila. Kakšno korist imajo njihova dobra dela, če jih izničijo z deli 

sovraštva do Boga? 

Sedaj jim porečem sledeče. Dan, ko boste prišli pred Mene in odgovarjali za 

takšna hudobna dejanja, bo za vas zelo teţak.  

Ne le, da boste morali odgovarjati zase, ampak boste morali odgovarjati 

za laţi, ki ste jih širili o Meni, o Moji Sveti Besedi.  

Ali je to vaš strah pred Mojo Sveto Besedo, ki vas ţene v takšno hudobijo? 

Strah prihaja od Satana. Napuh tudi prihaja od Satana. Ali ne veste, da zato, 

ker mislite, da tako dobro poznate Moje Sveto Pismo, posledično menite, da 

veste več, kot veste v resnici?  

Vi najdete napake v Moji Sveti Besedi tako kot so jih Farizeji. S tem, ko tako 

delate, trdite, da o Resnici veste več kakor Bog.  

Vedite, da ko širite laţi o Moji Sveti Besedi, grešite proti Boţji Besedi.  

Greh proti Gospodovim prerokom je eden tistih, ki jih Moj Oče najbolj 

obsoja.  

Vsi tisti, ki so grešili proti Gospodovim prerokom, so bili kaznovani. Kajti 

takrat, ko ljudje poskušajo zaustaviti Boţjo Besedo, ki je svetu dana za rešitev 

duš, preprečujejo zveličanje duš.  

Zaradi tega bodo udarjeni, kajti nič ne bo preprečilo, da bi Boţja Beseda 

bila dana Njegovim ljubljenim otrokom.  

Vaš Jezus  

 

 

 



TO JE MOJE ZADNJE POSLANSTVO NA ZEMLJI PREKO 

KATEREGA SVETA TROJICA DAJE SVETU SVOJA SVETA 

SPOROČILA.   

Torek, 7. avgust 2012 ob 15.50 

Moja draga ljubljena hčerka, Moja Ljubezen do tebe je močna in intimna, 

čeprav se ti v tem času zdi, da ni tako.  

Več časa moraš preţiveti v Moji Druţbi, kajti samo tako boš našla mir v tem 

Poslanstvu.  

Moje Milosti sedaj napolnjujejo tvojo dušo, tako da lahko svetu posreduješ 

Moja Sporočila v najhitrejšem moţnem času.  

Kako potrto in osamljeno je Moje Srce prav zdaj, Moja hčerka.  

V skrbeh sem za tiste nedolţne ljudi, ki ne vedo za Moj obstoj. Dobri so v 

srcu in krščansko se obnašajo do drugih, vendar pa ne verjamejo v Moj 

obstoj.  

Vsak dan gledam, kako ţivijo svoje vsakdanje ţivljenje brez vere v obstoj 

Boga ali v njihovo prihodnje ţivljenje v Novem Raju.  

Prosim, pomagaj Mi, da jim povem, da jih ljubim.  

Posreduj jim Mojo Besedo in Jaz se bom dotaknil njihovih duš.  

Ni pomembno, če zavrţejo tebe, Moja hčerka ali Moje zveste verne, potrebno 

je le, da preberejo Moja sporočila.  

Poslal bom Svetega Duha, zato da bo iskra, čeprav čisto majhna, vnela plamen 

Moje Ljubezni v njihovih dušah.  

To je Moje zadnje Poslanstvo na zemlji preko katerega Sveta Trojica daje 

svetu Svoja Sveta Sporočila.   

Sveti Duh je navzoč v teh Besedah, ki so Boţanskega izvora. Te Besede so 

hrana za vaše duše, ki vam bodo pomagale, da se pripravite na bitko. 

Poslušajte Sveto Boţjo Besedo. Vzemite jo, ponesite jo naprej in zdruţite vse 



Boţje otroke pripravljene na bitko. 

Pripeljite vse svoje brate in sestre k Mojemu Velikemu Usmiljenju, še posebno 

tiste, ki ne verjamejo v Boga. 

Moje Srce prekipeva od ljubezni do njih. Prav vsak od njih je Boţji otrok. 

Jaz potrebujem njihove duše, da lahko poskrbim za njihovo prihodnost, tako da 

bodo imeli večno ţivljenje in srečo.  

Ne prenesem misli na to, kaj se bo z njimi zgodilo, če jih ne bom mogel 

rešiti.  

Moja hčerka, čeprav bo Moje Usmiljenje rešilo večino človeštva, pa kljub 

temu ţelim, da ti in Moji verni ter Moji posvečeni sluţabniki in ostali ljudje, 

vrţete mreţo in najdete vse tiste uboge, nesrečne in zmedene ljudi, ki 

potrebujejo Boţjo Ljubezen. 

Razprostrite mreţo Moje Ljubezni, kakor ribič, široko in daleč in na kraje, kjer 

Boga popolnoma zavračajo, prezirajo in še posebej sovraţijo.  

Potem pojdite in najdite dragocene mlade Boţje otroke, ki ne vedo ničesar o 

Krščanstvu, čeprav ţivijo v t.i. Krščanskih deţelah.  

Pojdite vse do Rusije, Kitajske in drţav, kjer Boga ne častijo. Pojdite in 

ujemite duše! 

Nahranite jih z Mojimi Sporočili. Ni pomembno, kako jim boste posredovali 

Sporočila, toda naredite to na način, da se ne bo zdelo kot da pridigate.  

Pritegnite jih tako, da vzbudite v njih zanimanje. Uporabite vse vrste modernih 

sredstev komunikacije. Potrebno je, da to naredite hitro. Zanašam se, da bodo 

vsi Moji verni širili Mojo Besedo.  

Vodil vas bom. 

V svojih srcih boste vedeli, kaj morate storiti. Prosite Me za pomoč preko te 

posebne Kriţarske Molitve, ki vas bo naredila močne. 

 

 



Kriţarska Molitev (72) Molitev Apostola 

Dragi Jezus, pripravljen sem širiti Tvojo Sveto Besedo. Daj mi pogum, moč 

in znanje, da bom širil Resnico in tako čim več duš privedel k Tebi. Vzemi 

me v Svoje Presveto Srce in me prekrij s Svojo Predragoceno Krvjo, da 

bom napolnjen z milostmi širil spreobrnjenje za odrešenje vseh Boţjih 

otrok, v vsakem kotičku sveta, ne glede na njihovo veroizpoved. V vsakem 

trenutku zaupam Vate. Tvoj ljubljeni apostol. Amen.    

Vaš Jezus  

ČE RAZGLAŠATE, DA JE GLAS SVETEGA DUHA OD ZLA, STE 

KRIVI BOGOKLETJA ZELO VELIKIH RAZSEŢNOSTI 

Sreda, 8. avgust 2012 ob 23.20 

Moja draga ljubljena hčerka, ker ljudje sprašujejo, kaj mislim s tem, ko rečem 

Boţja Beseda, dovoli, da ti pojasnim.  

Boţja Beseda, vsebovana v Svetem Pismu, tako v Stari kot Novi Zavezi, Boţja 

Beseda, Resnica, se po teh Sporočilih daje svetu preko Daru Svetega Duha.  

Ta Sporočila prihajajo od Svete Trojice in so edina te vrste kadarkoli 

dana človeštvu po preroku.  

Razlog je v tem, da je to zadnje Poslanstvo, zadnja oblika Boţjih sporočil in 

Boţjega posredovanja v tem svetu zaradi Mojega Drugega Prihoda.  

Nikoli ne ovirajte Moči Svetega Duha, kajti to je zelo resen greh.  

V teh Sporočilih se razodeva Glas Svetega Duha, da bi rešil človeštvo večnega 

pogubljenja.  

Če boste zanikali Mene, vašega Jezusa ali Boţja sporočila, ki vam jih daje 

Moja ljubljena Mati, vam bo odpuščeno.  

Zaradi vašega daru svobodne volje imate namreč pravico, da zavrnete ta 

Sveta Sporočila. 

Vendar pa, kadar zavračate Svetega Duha in Ga javno preklinjate, je to 

večni greh in samo čudeţ, ki ga lahko odobri Bog Oče, lahko reši vašo 



dušo. 

Molčati morate, če ste v dvomu glede katerih koli Boţjih Sporočil, ki so dana 

svetu in molite za vidce. Molite in pojdite po poti svoje vere ter še naprej 

častite Boga kot ste Ga do sedaj častili. Zelo pomembno je, da tako storite. 

Če razglašate, da je Glas Svetega Duha od zla, ste krivi bogokletja takšne 

razseţnosti, da se to smatra za greh, ki ne more biti odpuščen. 

Boga morate prositi za odpuščanje, kajti, če boste še naprej namerno poskušali 

utišati Glas Svetega Duha, Glas Svete Trojice in razglašali, da je to hudobni 

duh, vam ne bo odpuščeno in vam tudi ne more biti odpuščeno, kajti to je 

smrtni greh.  

Mnogi dobro misleči Kristjani trgajo ta Sporočila na koščke. Pravijo, da ta 

Sporočila niso v skladu s Svetim Pismom.  

Kadar tako govorijo, ne poznajo Resnice, ki je vsebovana v Svetem Pismu.  

Ta Sporočila napadajo bodisi zaradi govoric tistih, ki trdijo, da poznajo 

Resnico ali pa razglašajo, da so ta Sporočila neresnična zaradi svoje napačne 

interpretacije Resnice.  

Še slabše pa je, da izkrivljajo resnico in ta Sporočila primerjajo z novimi in 

nesmiselnimi razlagami Svetega Pisma.  

Poslušajte zdaj Mene, vašega Jezusa. Porečem vam sledeče.  

V času Mojega bivanja na zemlji so veliki duhovniki poskušali izkriviti 

Resnico Boţjih Zakonov z namenom, da bi opravičili njihovo zavrnitev Mene. 

Uporabili so laţi, da bi ljudi odvrnili od tega, da bi poslušali Moj Glas.  

Razglasili so Me za laţnivca, laţnega preroka in Me obtoţili krivoverstva.  

Rekli so, da preklinjam Zakone Cerkve in da kršim sobotni dan, ker sem 

obhajal Pashalno Večerjo na en drugi dan in ne na tistega za katerega so oni 

menili, da je pravi.  

Niso Me le narobe razumeli, ampak so Me popolnoma zavrgli, kajti takrat niso 

bili pripravljeni sprejeti Resničnega Mesija. 



Niso bili pripravljeni. 

Nikoli si niso mislili, da bodo v svojem ţivljenju doţiveli prihod Resničnega 

Mesija. 

Tako zelo so bili zatopljeni v svoje obrede, svoja hierarhična pravila – katera 

so v tistem času poveličevala njihove voditelje in jih častila kakor kralje 

njihove cerkve – da v svojih srcih niso imeli prostora za Mene, Odrešenika 

Človeštva.  

Isto se bo ponovilo sedaj, ko svet pripravljam na Moj Drugi Prihod.  

Farizeji niso mogli razumeti pomembnost poniţnosti.  

Niso mogli sprejeti Boţjega delovanja v tem, da On ne povišuje močnih in 

najbolj izkušenih verskih voditeljev v Svoji Cerkvi, da bi razodel Svoje načrte 

ali opozoril Svoje otroke.  

Bog je izbral nevedne, poniţne in velikodušne v srcu, da Njegova svarila 

ponesejo človeštvu.  

Povišal je šibke in jih dviguje preko trpljenja, da postanejo čisti v srcu, da On 

lahko govori z njimi. Na takšen način človeški ponos pri preroku ne more 

ovirati Resnice. 

Zavrgli so Janeza Krstnika in ga umorili. Umorili so starozavezne preroke. 

Mučili so izbrane duše, po katerih je Bog govoril.  

Ali mislite, da bo v vašem svetu danes kaj drugače? 

Ali boste vi, Moji zvesti verni, in tisti v Moji Katoliški Cerkvi ali v drugih 

cerkvah, ki verujejo v Mojega Večnega Očeta in ki trdijo, da so strokovnjaki, 

danes sprejeli Boţjo Besedo?  

Ne. S preroki, s pravimi preroki boste naredili isto kot se je z njimi delalo ţe 

od začetka. Obrekovali jih boste v Imenu Mojega Očeta.  

Zapomnite si tole. Takrat, ko vam bo Resnica končno razodeta, ne bo več 

povratka, če boste spoznani za krive edinega večnega greha - to je kletve 

proti Svetemu Duhu.  



Če boste prekleli Mene, Jezusa Kristusa, vam bo odpuščeno.  

Če boste zavrnili dar preroštva, vam bo tudi odpuščeno.  

Toda, če boste zaustavljali ta poslednji načrt odrešenja tako, da ga boste javno 

zasmehovali in zbirali vernike Moje Cerkve, da vztrajno razglašajo Glas 

Svetega Duha za laţnega in zlobnega, boste trpeli večno pogubljenje.  

Vaš Jezus  

ALI NE VEŠ, DA BREZ MENE NISI NIČ? TI SI PRAZNA POSODA, KI 

JE NIČ NE MORE POTEŠITI.  

Petek, 10. avgust 2012 ob 12.45 

Moja draga ljubljena hčerka, vedi, da kadar odlagaš molitev k Meni, Tvojemu 

Jezusu, postaneš šibka in se oddaljiš od Mene. 

Nikoli ne smeš odlagati molitve ali časa, ki ga moraš posvetiti Meni vsak dan.  

Kadar to storiš, te Satan vznemirja in ti polni um s posvetnimi vsebinami, ki so 

prazne.  

Takrat boš občutila praznino in nemir v tvoji duši bo postal očiten.  

Ali ne veš, da brez Mene nisi nič? Ti si prazna posoda, ki je nič ne more 

potešiti, ne glede na to, kako zelo močno te privlačijo materialna čudesa.  

Kadar Jaz povzdignem določeno dušo, se ona zdruţi z Mojim Presvetim 

Srcem.  

Da pa ostane vkoreninjena v Meni, mora duša govoriti z Menoj in nenehno 

izpovedovati svojo ljubezen in se Mi zahvaljevati. Sicer se lahko loči od Mene, 

tako kot se dojenček ob rojstvu loči od svoje matere, ko je popkovina 

prerezana.  

Ne odvrni svojih oči od Mene niti za minuto, kajti Satan čaka na to.  

Nato te ob najbolj nepričakovanem trenutku napade in te ugrabi.  

On uporablja čute, da skuša ljudi in uporablja druge duše, da mučijo njegove 

ţrtve. Najbolj napada Moje Vojake in oni najbolj trpijo.  



Moja hčerka, medtem ko si bila zaposlena z Mojim delom, si odvrnila svoje 

oči od Mene in to je bil razlog, da si trpela. Postala si izgubljena in zbegana. 

Tvoja vznemirjenost je naraščala ob vsaki motnji, ki jo je povzročil Satan, tako 

pa si odloţila svoj čas, ki ga preţiviš z Menoj, tvojim Jezusom.  

Kadar se to zgodi, moraš iti k Sveti Spovedi, prejeti Moje Telo in preţiveti čas 

v molitvi.  

Nikdar ne pozabi moliti Svetega Roţnega Venca Moje ljubljene Matere, kajti 

to je ščit, ki te varuje pred Satanom.  

Pojdi zdaj. Pridi danes k Meni v molitvi. Čez dan govori z Menoj kot s 

prijateljem ter Mi zaupaj in izroči vse svoje skrbi. 

Tvoj Jezus  

 

DEŢEVJA, POPLAVE IN UNIČENJE PRIDELKOV, KI SE BODO 

ZGODILA, BODO POSLEDICA KAZNI, KI BO PRIŠLO IZ NEBES  

Sobota, 11. avgust 2012 ob 20.10 

Moja draga ljubljena hčerka, deţevja, ki se bodo zgodila po vsem svetu, 

predstavljajo morje solz, ki tečejo iz Mojih Oči, ko gledam Boţje otroke, ki so 

odtavali tako daleč proč od poti večnega odrešenja.  

Deţevja, poplave in uničenje pridelkov, ki se bodo zgodila, bodo posledica 

kazni, ki bo prišlo iz Nebes. 

Povsod bodo nastale doline solz in ljudje bodo krivili klimatske 

spremembe in globalno segrevanje. Toda to ne bo vzrok.  

Tako zelo veliko ljudi v svetu ne veruje v Boga in ne časti Mene, Njegovega 

ljubljenega Sina. Namesto tega obsedeno hrepenijo po laţnih bogovih. 

Kaj mislim s tem?  

Ti ljudje ustvarjajo heroje in malike v svetu televizije, mode, glasbe in 

športa.  



Potem jih povzdignejo v človeške malike in jih častijo.  

Častijo jih tako, da ne škodujejo le sebi, ampak tudi osebi, ki so jo povzdignili.  

Mislijo, da so ti maliki sveti in počnejo vse, kar je mogoče, da bi posnemali 

njihov način ţivljenja, njihov način oblačenja in celo njihov telesni izgled.  

To je poganstvo.  

Vse to je bilo napovedano, Moja hčerka.  

Napovedano je bilo, da bodo ljudje častili laţne bogove. 

Ti ljudje so polni ljubezni do svojih teles in do sebe ter imajo le malo sočutja 

in ljubezni do svojega bliţnjega v svojih zakrknjenih srcih. 

Njihova srca so postala kamnita. 

Oni ne ljubijo Boga. Namesto tega jih je uročil Satan, ki je to prepričanje in te 

misli poloţil v njihov um. 

Nobenega spoštovanja ni do človeškega telesa.  

Telo je ustvaril Bog in kot takšno je tempelj, v katerem naj bi prebivala Boţja 

navzočnost.   

Ko Satan skuša človeštvo, se osredotoča na telo in na uţitek, ki ga telo zahteva 

preko čutov.  

To je razlog, da človek zdaj tako zelo ljubi svoje telo in ga poveličuje. 

Ker nikoli ni zadovoljen s tem, kako je Bog ustvaril telo, človek neprestano 

skuša človeško telo izboljšati, spremeniti in ga popraviti, da bi ustrezalo 

njegovi predstavi popolnosti. 

Gnusi se Mi kako, še posebno ţenske, spreminjajo svoje telo in ga kaţejo 

svetu na nemoralne načine.  

Tiste ţenske, ki brez srameţljivosti razkazujejo svoje telo, grešijo, čeprav se 

tega morda sploh ne zavedajo. Mislijo, da ni nič narobe, če zlorabljajo telo, s 

katerim so se rodile in se razkazujejo na način, ki je lahko povod za greh. 



Njihova ljubezen do samih sebe je eden izmed največjih grehov napuha. One 

potem prepričajo mlade deklice, da ni nič narobe, če na takšen način v javnosti 

razkazujejo svoje telo. 

Toliko grehov mesa je prisotnih v svetu in ljudje mislijo, da je to sprejemljivo.  

Pa vendar se vsi ti grehi po smrti kaznujejo. Ne le, da se greh izvršuje, ampak 

je predstavljen kot nekaj dobrega.  

Ljudje danes prešuštvo odobravajo in mu ploskajo.  

Umor nič več ne šokira ljudi in ni več spoštovanja do človeškega ţivljenja. 

Spolna nemoralnost se nekontrolirano širi in se jo zagovarja.  

Dnevi vsega tega grešnega obnašanja se bliţajo koncu. 

Vse dokler ljudje ne bodo sprejeli dejstva, da bo greh vedno ostal greh, si 

zapravljajo pravico, da bi vstopili skozi Vrata Raja.  

Tisti del telesa, s katerim izvršujete grehe, se bo v Vicah prečiščeval v 

ognju.  

Če boste umrli v smrtnem grehu, boste vso večnost občutili bolečino 

ognja, ki vas bo ţgal skozi tisti del telesa, s katerim ste grešili. Tem 

mukam ne bo konca.  

Zakaj, zakaj ne poslušajo svojih src? Tako zelo veliko ljudi ve, da je tisto, kar 

počnejo, narobe, a še naprej grešijo, ker je to sprejemljivo v očeh sveta.  

Zabavna industrija in mediji so ustvarili laţno odobravanje takšnega 

obnašanja, da se je mnogo nedolţnih duš pohujšalo zaradi laţi.  

Zdaj jih lahko reši samo Resnica. Dana jim je Knjiga Resnice, toda ali bodo 

poslušali? Satan in njegovi padli angeli bodo naredili vse, da zagotovijo, da ne 

bodo.  

Šele takrat, ko bodo iz Nebes prišle kazni, bodo opustili svoje prazne, 

nekoristne in gnusne navade, kajti preveč bodo zaposleni s tem, kako preţiveti 

in dati kruh v svoja usta. 



Na ţalost se bo človeštvo na tej zemlji lahko očistilo le preko teh kazni.  

S tem, ko jim bo dan dar očiščenja, medtem ko še ţivijo, jim bo dana moţnost, 

da se izognejo ognjenemu jezeru.  

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus  

 

 

ANTIKRIST BO TRDIL, DA JE ON JAZ, JEZUS KRISTUS 

Nedelja, 12. avgust 2012 ob 18.00 

Moja draga ljubljena hčerka, vedi, da tako kot Jaz tebi sedaj naročam, da 

pripraviš človeštvo na odrešenje, ki mu zakonito pripada, prav tako tudi Satan 

sedaj pripravlja duše. 

On sedaj pripravlja laţne preroke, da bodo zavedli Boţje otroke tako, da 

bodo sprejeli Antikrista za svojega Jezusa. 

To hudobijo ne moreš v polnosti doumeti, toda z Darom, ki sem ti ga dal, da 

vidiš v duše, boš takoj vedela, kdo so ti laţni preroki.  

Ti, Moja hčerka, boš vedno tarča njihovih napadov in to na najbolj zvit način, 

ker boš njihova največja nasprotnica. Vendar pa bodo njihove laţi, zavite v 

besede, ki se bodo zdele kot Svete Boţje Besede, skrivale največjo laţ od vseh. 

Razglasili bodo, da je Laţni Prerok resnični Papeţ.  

Razglasili bodo, sprva nevsiljivo, da je Antikrist Kristus Kralj.  

Ko bodo uboge duše zapeljali, da njihova sporočila prihajajo od Boga, le-te ne 

bodo nič modrejše.  

Posvariti moram vse Boţje otroke: Jaz drugič nikoli ne bom prišel v 

telesu.  

Jaz se v svetu ne bom pojavil kot voditelj. Tokrat niti ne bom delal čudeţev, 

da bi vam dokazal, kdo Sem, razen čudeţa Opozorila in Čudeţa na nebu, ki ga 

boste videli nekaj časa po Opozorilu.  



Antikrist bo trdil, da je on Jaz. Jezus Kristus. Ta gnusoba je bila 

napovedana.  

Komu verjeti, otroci, ni lahka naloga, kajti mnogi bodo prišli v Mojem Imenu. 

Toda vedite tole.  

Satan vam po svojih laţnih prerokih nikoli ne bo rekel, da molite k 

Svetemu Duhu in prejemajte Zakrament Svete Evharistije.  

On nikoli ne bo priznal, da sem Jaz, Jezus, Sin Človekov, kot Mesija prišel 

v telesu, da človeka odkupim od greha.  

On vas ne bo nikoli prosil ali vas spodbujal, da molite Sveti Roţni Venec 

in da častite Mojo ljubljeno Mater.  

Bodite na preţi. Bodite budni in sledite le Mojim navodilom.  

Satan poskuša ustvariti vojsko med Mojimi vernimi. Čeprav je njegova vojska 

na zemlji ţe dobro vzpostavljena, so njegova tarča sedaj tisti, ki verujejo 

Vame, vašega Jezusa, kajti svoja zlobna dejanja ţeli skriti za svetimi ljudmi.  

On bo uporabil njihovo ljubezen do Mene kot ščit, da prikrije laţi, ki jih 

namerava vsiliti svetu. 

Zaupajte Mojim Besedam in ne odstopajte od Resnice, ki vam jo v tem času 

dajem po teh Mojih Svetih Sporočilih.  

Vaš Jezus 

 

DEVICA MARIJA: MOJ OTROK, MNOGI PREROKI IN VIDCI V 

SVETU KMALU NE BODO VEČ DOBIVALI SPOROČIL  

Ponedeljek, 13. avgust 2012 ob 19.45 

Moj otrok, mnogi preroki in vidci v svetu kmalu ne bodo več dobivali sporočil 

z namenom, da se naredi prostor za ta najpomembnejša Sporočila. 

Veliko mojega dela preko vidcev se bo kmalu prenehalo, da se bodo ljudje 

lahko osredotočili na Glas Svetega Duha, ki deluje po tebi, prerokinji 



poslednjih časov.  

Mnogi laţni preroki, ki so se pojavili, bodo še naprej vpili na ves glas in 

njihovi glasovi bodo edini, ki bodo za pozornost tekmovali s temi resničnimi 

zadnjimi Sporočili iz Nebes.  

Ne boj se otrok moj, kajti ti in to Poslanstvo sta zaščitena.  

Ne delaš samo ti za to Poslanstvo. Vsa Nebesa in vsi angeli in svetniki delajo s 

teboj. Zato nikdar ne smeš misliti, da si sama, tudi takrat, ko trpiš.  

Boţji sovraţniki te ovirajo vsak dan.  

Načrti za zaustavitev objave Knjige Resnice so bili v teku, a to 

preganjanje je skoraj pri koncu.  

Ostani vedno tesno ob meni, tvoji Materi, da te lahko prekrijem s svojim 

Svetim Plaščem in te zaščitim pred Satanom.  

Postajaš močnejša in pogumnejša, pa vendar se počutiš utrujeno. To bo minilo 

in svet bo sprejel Knjigo Resnice, ki mu je ţe tako dolgo obljubljena.  

Pojdi zdaj in zahvali se Bogu za to veliko Poslanstvo.  

Vsa Nebesa te blagoslavljajo. 

Vsak dan drţimo tvojo roko in vsi svetniki te varujejo. 

Bitka se bo pričela tisti trenutek, ko bo prodana prva Knjiga, ki se bo razširila 

po vsem svetu, zato se moraš ustrezno pripraviti. 

Kliči na pomoč in prejela jo boš. 

Pojdi v miru in ljubezni. 

Tvoja ljubljena Mati 

Mati Odrešenja  

 

 

 



TO JE MOJA KNJIGA. MOJA BESEDA. MOJA OBLJUBA.  

Sreda, 15. avgust 2012 ob 1.00 

Moja draga ljubljena hčerka, s teboj govorim o tem najbolj pomembnem 

dnevu, dnevu, ki sem ga izbral, da posredujem svetu Mojo Knjigo.  

To je dan Vnebovzetja Moje ljubljene Matere, Kraljice Nebes, Kraljice 

Zemlje, Matere Odrešenja.  

Ni naključje, da bo Knjiga Resnice objavljena na ta datum, kajti Moja 

Mati je Mati Odrešenja. Namen te Knjige je, da pomaga rešiti celotno 

človeštvo. 

Moja Mati ima pomembno vlogo pri odrešenju duš. Ona je Soodrešiteljica, 

srednica Milosti in Priprošnjica.  

To pomeni, da je bila Moja Sveta Mati izbrana od Boga, da pomaga 

Meni, svojemu Sinu, v poslednjem načrtu odrešenja. 

Njena vloga v tem pomembnem obdobju ni razumljena. 

Ona je rodila Odrešenika Človeštva in prinesla na svet Dar Odrešenja, ker je 

bila pripravljena postati Moja Mati.  

Ona je zdaj Mati vseh Boţjih otrok in dana ji je bila oblast, da uniči Satana. Jaz 

se sedaj pripravljam, da rešim človeštvo pred njegovim zlobnim načrtom, da bi 

zavedel Boţje otroke.  

Knjiga Resnice ni samo knjiga. To je Moja Sveta Beseda, prvi del mnogih 

razodetij za spreobrnjenje sveta. 

Moja hčerka, čeprav se ti je morda zdela izdaja Knjige zelo teţka zaradi tolikih 

ovir, ki so bile postavljene pred tebe, toda zagotavljam ti, da to delo varujejo 

Nebesa. 

To je Moja Knjiga. Moja Beseda. Moja Obljuba. 

Ko sem rekel, da bom ponovno prišel, sem s tem mislil prav to. 

Tako kot sem v svet prišel prvič, je Bog, Moj Večni Oče, v naprej 



pripravil Svoje otroke po prerokih.  

Mnogi so poslušali. Mnogi niso. 

V vsakem primeru pa so ljudje kasneje spoznali Resnico. Spoznali in razumeli 

so pomen Mojega Trpljenja na Kriţu in svobodo, ki jim je bila s tem dana, ko 

so prejeli Dar večnega odrešenja.  

Isto se dogaja sedaj. Jaz sedaj pripravljam ljudi na Moj Drugi Prihod.  

Po teh Sporočilih se Sveta Boţja Beseda daje človeštvu kot velik Dar.  

Mnogi bodo poslušali. Mnogi ne bodo. 

Eno je jasno. Le zelo redki za to ne bodo vedeli.  

Mojo Besedo, ki se jim zdaj daje bodisi bodo sprejeli ali pa ne.  

Jaz sem izpolnil obljubo Mojega Očeta.  

Moj Oče je obljubil, da bo dal svetu Knjigo Resnice v teh časih.  

Mnogi bodo Resnico prebavili in jo sprejeli. Drugim se bo Resnica zdela 

preveč grenka in jo bodo označili za laţ.  

Povejte jim, da bo Zaveza izpolnjena, prav tako pa bodo izpolnjene tudi te 

prerokbe.  

Noben človek, ne glede ne to, kako močno izpodbija Mojo Sveto Besedo, ne 

bo preprečil, da bi se Resnica razodela svetu. 

Prerokbe, ki so v Knjigi Razodetja, se uresničujejo pred vašimi očmi.  

Noben človek ne razume polnega pomena Knjige Razodetja, kajti njena 

vsebina svetu ni bila jasno razkrita, saj vsebuje le smernice.  

Sedaj ko Jaz, Jagnje Boţje, prihajam kot je bilo obljubljeno, da odprem Pečate, 

bodo le redki to sprejeli.  

Zakaj? 

Če verjamete Vame, zakaj zanikate Resnico, ki se vam daje po teh Sporočilih?  



Če ne boste sprejeli Resnice, ki vam jo dajem glede Laţnega Preroka, 

Antikrista in drugih prerokb, to pomeni, da vas ne bom mogel poučiti o 

odrešenju duš. 

Samo če sledite Resnici, ste lahko zaščiteni.  

Vedite, da vas bo samo Resnica osvobodila laţi, s katerimi Satan zavaja 

človeštvo.  

Nenehno morate klicati Mojo Mater, da vam pomaga priti k Meni, tako da 

boste zaščiteni pred laţmi, katere bo Satan uporabil, da vas odvede proč od 

Resnice Mojih zadnjih Svetih Besed, ki jih sedaj dajem svetu pred Mojim 

Drugim Prihodom.  

Pojdite v miru in ljubezni. V tem času vas vse zdruţujem pod zaščito Moje 

Predragocene Krvi.  

Veselim se vašega odziva, Moji ljubljeni apostoli, in se zanašam na vašo vero, 

da Mi boste pomagali pri tem posebnem Poslanstvu.  

Vaš Jezus  

 

POGANSTVO JE V RAZMAHU IN SPODBUJA SE NAVDUŠENJE NAD 

OKULTNIM  

Četrtek, 16. avgust 2012 ob 3.15 

Moja draga ljubljena hčerka, Jaz ljubim vse Boţje otroke, toda jočem se in Me 

skrbi zaradi stanja, v katerem se nahajajo njihove duše, ker se je tema v teh 

časih tako zelo razširila po svetu. 

Tako malo ljudi pozna Resnico svojega prihodnjega ţivljenja, ki čaka 

nanje v Novi Dobi Miru, v svetu, ki prihaja, v svetu brez konca.  

Ko bi ga vsaj lahko videli, se ga dotaknili, ga okusili in videli ljubezen in mir, 

ki je pred njimi, bi vsako sekundo dneva molili k Meni in Me rotili za vstop v 

ta Novi Svet, v Novo Dobo, v Nov Začetek.  

To je popolno stanje edinosti za njihove druţine in vse njihove brate in sestre. 



To ni prazna obljuba. To je Raj, ustvarjen za vse Boţje otroke.  

Padli angeli, ki so preplavili svet, vsepovsod iščejo duše, da bi jih zavedli.  

Oni uporabljajo nasilje, sovraštvo in druge skušnjave, da bi pospeševali greh, 

ki je tako očitno razširjen vsepovsod.  

Pornografija se sedaj širi na najbolj prefinjene načine, da zapeljuje in spodbuja 

greh.  

Sprejemajo se zakoni, ki zagotavljajo, da je greh vsepovsod sprejemljiv.  

Celo Moja Cerkev odobrava zakone, ki ţalijo Boga.  

Tako se bo nadaljevalo, ker se ljudje obnašajo kot ţivali brez 

strahospoštovanja do Boga. 

Poganstvo je v razmahu in preko sveta zabave se spodbuja navdušenje 

nad okultnim, kar privablja mladino. 

Zbudite se zdaj, preden bo prepozno, da rešite svoje duše.  

Starši se morajo v skladu z ţeljami Mojega Srca soglasno dvigniti in zaščititi 

mlade, ki so Satanova prva tarča. 

On ve kako dragocene so Meni mlade duše, zaradi tega jih bo neizprosno 

zasledoval.  

Prosim vas, da zmolite tole Kriţarsko Molitev (73) za mlade duše, mlade 

otroke  

Jezus, pomagaj mi, da rešujem duše mladih ljudi po vsem svetu. S Svojo 

Milostjo jim pomagaj, da bodo spoznali Resnico Tvojega obstoja. Privedi 

jih v Svoje Presveto Srce in jim odpri oči za Tvojo Ljubezen in Usmiljenje. 

Reši jih pred peklenskim ognjem in se po mojih molitvah usmili njihovih 

duš. Amen.  

 

Vaš Jezus 

 

 

 



TA ČAS JE ENAK ZATIŠJU PRED VIHARJEM. UPORABITE GA, DA 

PRIPRAVITE KOLIKOR JE MOGOČE ČIM VEČ LJUDI.  

Nedelja, 19. avgust 2012 ob 22.56 

Moja draga ljubljena hčerka, kadar trpiš zaradi Mene in ko se počutiš 

osamljeno in brez Mene, vedi, da si takrat najbliţje Mojemu Presvetemu Srcu. 

Čeprav je Moja Knjiga Resnice Dar, ki ga dajem svetu in je zaščiten iz 

Nebes, pa to ne pomeni, da ta pot zate ne bo boleča. 

Doţivela boš kritiziranje in nove vrste napadov sedaj, ko se bo Moja Sveta 

Beseda natisnila, da se razdeli svetu.  

Nikoli ne smeš dajati odgovorov tistim, ki zahtevajo, da pojasniš, zakaj je 

bila ta knjiga potrebna. Ostani tiho in nadaljuj z Mojim Delom. 

Ne dovoli nikomur, da ustavi ali upočasni širjenje Moje Knjige, kajti vsak dan 

šteje. Čas, ki je dušam odobren, da se v Mojih Očeh odkupijo, je omejen.  

Moja hčerka in vsi Moji verni, naj vam zagotovim, da se sedaj odpravljate na 

popotovanje, na romanje, kakršnega še ni bilo. 

Ta čas je enak zatišju pred viharjem.  

Uporabite ta čas, da pripravite čim več ljudi. Širite Moja Sporočila, Moje 

Kriţarske Molitve in molite za vaše brate in sestre, da bodo po Opozorilu 

sprejeli Moje Usmiljenje.  

Zberite skupaj Mojo Cerkev in molite za moč, kajti Laţni Prerok se 

pripravlja in je ţe prisoten v Vatikanu. Toda on zelo skrbno skriva svoj 

pravi obraz. Moj ljubljeni Namestnik je izoliran in čas je kratek. 

Ţelim, da vsi začnete moliti nove Litanije za zaščito pred Laţnim Prerokom. 

Molite jih od zdaj naprej enkrat na dan.  

Kriţarske Molitve lahko razdelite v različne sklope in jih molite kakor 

zmorete.  

 



Tukaj so prve “Jezus človeštvu” Litanije (1) Zaščita pred Laţnim 

Prerokom: 

Preljubi Jezus, reši nas pred prevarami Laţnega Preroka.  

Jezus, usmili se nas.  

Jezus, reši nas pred preganjanjem.  

Jezus, zaščiti nas pred Antikristom.  

Gospod, usmili se.  

Kristus, usmili se.  

Preljubi Jezus, prekrij nas s Svojo Predragoceno Krvjo.  

Preljubi Jezus, odpri naše oči za laţi Laţnega Preroka.  

Preljubi Jezus, zdruţi Svojo Cerkev.  

Jezus, zaščiti naše Zakramente.  

Jezus, ne dovoli, da bi Laţni Prerok razdelil Tvojo Cerkev.  

Predragi Jezus, pomagaj nam zavrniti laţi, ki so nam predloţene kot 

Resnica.  

Jezus, podeli nam moč.  

Jezus, podeli nam upanje.  

Jezus, preplavi naše duše s Svetim Duhom.  

Jezus, zaščiti nas pred zverjo.  

Jezus, podeli nam Dar Razločevanja, da bomo lahko vselej sledili poti Tvoje 

Resnične Cerkve, zdaj in vekomaj.  

Amen.  

       

Moja hčerka, ne dovoli, da te pri tem Poslanstvu premaga občutek nemoči, 

kajti kmalu ti bom poslal pomoč. Sprejeti moraš vse, kar te prosim in ostati 

močna v zaupanju, da je vse dobro.  

Po teh Sporočilih se ţe dogajajo spreobrnjenja in so narasla ţe na stotisoče duš. 

Zato se ne čuti nemočno in zaskrbljeno. Veseli me zvestoba in predanost tistih, 

ki Me brezpogojno ljubijo.  

Pošiljam ti Svoje ljudi, ki so čistega srca, da ti ponudijo zaščito.  

Oni te bodo dvignili in ti pomagali voditi Moje verne na celotni poti do Vrat 

Novega Raja.  

Ljubim vas, Moji ljubljeni verni. Vztrajajte z Menoj na tej trnjevi poti. 

Sprejmite posmehovanje, s katerim se boste soočali medtem, ko širite Mojo 



Sveto Besedo.  

Vedite, da sem Jaz vedno z vsakim izmed vas. Jaz poznam svoje in oni 

poznajo Mene. Nič nas ne more ločiti. 

Vaš Jezus  

JAZ SEM KAKOR NEVIHTA, KI PRIHAJA. MOJ GLAS JE KAKOR 

GRMENJE V DALJAVI 

Ponedeljek, 20. avgust 2012 ob 3.30 

Moja draga ljubljena hčerka, v agoniji, ki jo prestajaš v Mojem Imenu, nikoli 

ne smeš pozabiti, da nič ne presega Boţje Moči.  

Jaz sem kakor nevihta, ki prihaja. Moj Glas je kakor grmenje v daljavi. 

Ko bo Moja Sveta Beseda sedaj kakor odeja prekrila zemljo, se bo v 

daljavi slišalo grmenje. 

Ko se bo Moja Beseda širila od človeka do človeka, bo vihar postajal vse 

močnejši in grmenje bo naraščalo.  

Kmalu bo grmenje postalo zelo glasno in le redki ne bodo slišali Boţjega 

Glasu.  

Ko bo moč nevihte naraščala, bodo mnoge duše poskušale zakrpati luknje 

svojega doma, toda ne bodo mogle preprečiti, da se nevihta Mojega Glasu 

oziroma da se moč Mojega Usmiljenja dotakne njihovih duš. 

Nastopil je čas, da se posredovanje iz Nebes izlije na poganski svet, ki je 

poln teme.  

Moja Luč bo poţivila celo najbolj trdovratna srca, ko bo Resnica začela 

prodirati vanje. 

Vsi Boţji otroci, ki berete ta Sporočila, prosim zapomnite si zdaj Mojo 

Obljubo, ki vam jo dajem.  

Jaz se vam razodevam v teh Sporočilih, ki so Moje Svete Besede.  

Moj Duh bo preplavil vaše duše v času Opozorila.  



Nato bom Jaz, vaš Jezus, v Svojem Drugem Prihodu prišel na oblakih. 

Potem bom vzpostavil Novi Jeruzalem, tako da bo mir končno lahko 

doseţen v Novi Dobi, v Novem Svetu brez konca.  

Moja Moč je Vsemogočna.  

Satan ima določene moči, toda te moči niso nič. Njegova moč je lahko 

zastrašujoča, toda on trepeta od strahu pred Menoj.  

Ne smete mu dajati še več moči s tem, da podleţete njegovim skušnjavam. Niti 

ne smete dovoliti, da bi vaš strah pred njim oviral vašo ljubezen do Mene.  

Kadar se Satana bojite, mu dajate moč in tako on lahko nadzoruje vaše čute.  

Samo molitev, in to veliko molitve, lahko oslabi njegovo moč in oblast, ki 

jo ima nad vami.  

Sedaj, ko se Moja Beseda tiska, bo Satan zbral svojo vojsko, da se pripravi na 

strašno bitko.  

Vsi vi, Moji verni, Mi morate predati svojo voljo in Mi popolnoma zaupati, 

medtem ko vas vodim skozi to krvavo bitko.  

Vedite, da so Satan in njegovi demoni besni zaradi tega načrta, poslednjega 

Načrta Odrešenja. 

On bo skušal opustošiti to Poslanstvo. 

Zbujal bo razprave, očrnil to Poslanstvo in bo naredil vse, kar je v njegovi 

moči, da zaustavi Knjigo Resnice, da zaustavi širjenje Mojih Svetih 

Sporočil.  

Pričakujete lahko tudi neodobravanja od ljudi znotraj Moje Cerkve na 

zemlji in silovite spore med Kristjani o pristnosti Moje Svete Besede.  

Ko bo vihar, ki je pred vami, pridobil na hitrosti in ko se bo Moja Beseda 

tiskala v vsakem jeziku, bo zvok Mojega Glasu postajal oglušujoč. 

Boţje Moči ne smete nikdar podcenjevati, kajti Jaz sem Kralj Človeštva.  

Jaz sedaj prihajam, v Imenu Mojega Večnega Očeta, da zberem vse Njegove 



otroke v poslednji bitki, v kateri bom Satana pahnil v ognjeno jezero.  

To bo strašna bitka in veliko duš Me bo zavrnilo. 

Ne glede na to kako močno se jih bom trudil pridobiti, in kljub Moji Moči, 

bodo mnoge duše po svoji lastni svobodni volji izbrale Satana.  

Zaupajte Vame in dovolite Mi, da očistim vaše duše, tako da boste vredni 

Mojega Novega Raja na zemlji.  

Primite se za roke Moji verni in zaščitite Mojo Sveto Besedo, tako da bodo 

tisti, ki Me ne poznajo, lahko prišli k Meni.  

Ljubim vas.  

Vse vas blagoslavljam.  

Vaš ljubljeni Odrešenik, 

Jezus Kristus  

 

KNJIGA ŢIVLJENJA, KI JE BILA NAPOVEDANA, VSEBUJE IMENA 

VSEH TISTIH, KI BODO REŠENI 

Ponedeljek, 20. avgust 2012 ob 15.45 

Moja draga ljubljena hčerka, Knjiga Ţivljenja, ki je bila napovedana, vsebuje 

imena vseh tistih, ki bodo rešeni.  

Vendar pa bo zaradi Mojega Velikega Usmiljenja v času Opozorila rešenih še 

več duš.  

Prav tako pa je lahko rešenih še več duš zaradi tvojega trpljenja in 

trpljenja vseh izbranih duš, ki ţivijo v današnjem svetu.  

Molitve Mojih vernih in Moje Kriţarske Molitve za rešitev duš, bodo močno 

sredstvo za rešitev celo najbolj zakrknjenih duš. 

Duše, ki bodo zavrnile Moje Usmiljenje, bodo sedaj lahko rešene zaradi 

velikodušne priprošnje tistih izmed vas, ki Mi boste darovali ţrtve tako, 

da boste molili, se postili in sprejemali trpljenje v Mojem Svetem Imenu. 



To je Moja obljuba, takšno je Moje Veliko Usmiljenje.  

V teh časih vam prinašam veliko darov zaradi vaše ljubezni do Mene.  

Sprejmite te darove z ljubeznijo in hvaleţnostjo.  

Blagoslavljam vas. Moja Obljuba, da vam podelim še več Darov zaradi vašega 

odziva na to Poslanstvo, Moji ljubljeni apostoli, se bo izpolnila in se tudi lahko 

izpolni zaradi vaše zvestobe do Mene.  

Vaš ljubljeni Jezus  

 

BOG OČE: ŠELE TAKRAT, KO BODO MOJA PRIČAKOVANJA 

IZPOLNJENA, BOM DOVOLIL, DA BO TA SVET PRIČA NAJBOLJ 

NEVERJETNIM ČUDEŢEM 

Torek, 21. avgust 2012 ob 18.00 

Moja predraga hčerka, naj noben človek ne podcenjuje Moči Moje Jeze, ko 

človeštvo še naprej tone v globine greha.  

Poslal sem vam preroke. Potem se poslal Svojega ljubljenega Sina, ki sem 

ga ţrtvoval zato, da bi vas rešil. Nato sem poslal še več glasnikov, toda vse 

skoraj zaman. 

Le malo duš je prebralo sporočila prerokov ali sprejelo znamenja, ki sem jih 

dal ljudem po Sveti Materi Mojega ljubljenega Sina.  

Zaradi Moje velike Očetovske ljubezni do vas ponovno dajem vsem Svojim 

otrokom Dar Odrešenja. Ne ignorirajte Mojih prerokov, kajti zaradi tega si 

lahko zapravite dediščino, ki jo imam pripravljeno za vas.  

Otroci, mnogi od vas, ki verujete v Mene, vašega Večnega Očeta, ne 

razumete skrivnosti odrešenja.  

Ta pot duhovne popolnosti je odvisna od tega, koliko boste sposobni sprejeti 

očiščenje, ki je potrebno, da boste postali vredni Mene. 

Številni se morajo popolnoma osvoboditi vseh posvetnih atrakcij in motečih 



dejavnikov ter vsega kar kvari dušo.  

Tisti izmed vas, ki ste imeli srečo, da ste prestali takšno očiščenje, veste, da 

dokler niste postali kot dojenček, majhni v Mojih Očeh, se niste mogli 

predati moji Sveti Volji.  

Če se boste upirali takšnemu očiščenju, se boste teţko odkupili v Mojih Očeh.  

Ko boste osvobojeni vsega, kar vam ta svet ponuja in ko se boste osredotočili 

na Mojega Sina, boste spoznali, da edina prava ljubezen in veselje, ki 

obstajata, prihajata od Boga. Ko boste enkrat to izkusili, vas ne bo moglo nič 

drugega več zadovoljiti.  

Od časa do časa se bo zgodilo, da boste padli v greh, toda to je za pričakovati. 

Dokler se Novi Svet ne bo začel in dokler svojo voljo ne boste zdruţili z Mojo 

Voljo, ne boste mogli biti osvobojeni greha.  

Moj Načrt Odrešenja, ki se na zemlji lahko uresniči samo preko vaše zvestobe 

Mojemu ljubljenemu Sinu, se je ţe začel uresničevati. Ne bo več dolgo trajalo, 

da se zgodi globalno spreobrnjenje. Globalno spreobrnjenje se bo zgodilo 

preko Moje prerokinje poslednjih časov in zaradi Velikega Opozorila.  

Otroci, začutite Mojega Svetega Duha, ki sedaj preplavlja vaše duše in se zelo 

hitro širi po vsej zemlji. 

Jaz sedaj rešujem Svoje otroke iz duhovne teme v vsakem kotičku sveta. 

Jaz potrebujem vaše ţrtve in molitve s pomočjo katerih lahko rešujem duše.  

Šele takrat, ko bodo Moja pričakovanja izpolnjena, bom dovolil, da bo ta svet 

priča najbolj neverjetnim čudeţem. 

Ko se bodo ti čudeţi zgodili, bodo povzročili številna spreobrnjenja, ki jih 

potrebujem, da Svoje otroke odpeljem na varno, v Novi Raj. 

Šele takrat lahko spet postanemo prava druţina. 

Ljubim vas otroci. 

Zadovoljen sem s tistimi izmed vas, ki imate velikodušno srce in čisto dušo in 

ki prepoznavate ta Boţji Klic iz Nebes.  



Vse vas blagoslavljam. 

Bog Najvišji  

 

DEVICA MARIJA: KO SMO Z APOSTOLI V DVORANI ZADNJE 

VEČERJE ČAKALI NA PRIHOD SVETEGA DUHA, JE BILO ZA TO 

POTREBNIH DESET DNI PRIPRAVE  

Sreda, 22. avgust 2012 ob 9.18  

Moj otrok, puščava v kateri se nahajajo Moji otroci, ki so v svetu, je zato, ker 

ne vedo, kako naj prejmejo Dar Svetega Duha. 

Tako kot sem te učila, je potrebno veliko časa, preden lahko prejmete ta 

Dar.  

Prehoditi je potrebno teţko pot, preden kdorkoli izmed Boţjih otrok postane 

vreden, da prejme ta poseben Dar. 

Ko sem z apostoli v Dvorani Zadnje Večerje čakala na prihod Svetega 

Duha, je bilo za to potrebnih deset dni priprave. 

Čeprav je bil tem svetim, predanim in zvestim sluţabnikom mojega ljubljenega 

Sina obljubljen ta Dar, pa duhovno niso bili popolnoma pripravljeni na to, 

da Ga prejmejo. 

Jaz, njihova ljubljena Mati, sem jim morala pomagati, da so pripravili svoje 

duše.  

Morala sem jih poučiti o tem, kako pomembno je, da Bogu popolnoma izročijo 

svojo svobodno voljo. Da bi postali vredni tega Daru, so morali razumeti 

globino poniţnosti, katero so morali posedovati, preden so bili pripravljeni. 

Nekateri od njih so mislili, da so se naučili vsega od Mojega Sina.  

To pa je bilo znamenje napuha in če je v vas prisoten napuh, ne morete 

prejeti Svetega Daru Svetega Duha.  

Če ţelite prejeti Dar Svetega Duha, morate pred mojim Sinom postati majhni 



kot majhen otrok. 

V vas ne sme biti prostora za napuh ali ošabnost. Pa vendar danes ljudje, ki 

trdijo, da z oblastjo in na isti način govorijo kot moj Sin, padajo v past.  

Ošabno trdijo, da so poučeni o duhovnih stvareh, kar pa ne odseva milosti, ki 

so dane tistim, kateri v resnici posedujejo ta veliki Dar iz Nebes.  

Tisti, ki imajo Dar Svetega Duha, so pokorni ţeljam mojega Sina.  

Oni se ne hvalijo. 

Oni niso agresivni.  

Oni ne uporabljajo Imena mojega Sina, da kritizirajo druge.  

Oni se ne posmehujejo drugim, ko razlagajo Njegovo Sveto Besedo.  

One ne učijo sovraštva.  

Ko sem pripravljala apostole mojega Sina, je bilo veliko prepiranja.  

Nekaj časa so potrebovali, da so končno sprejeli tisto, kar se je od njih 

pričakovalo.  

Šele takrat, ko so razumeli, da lahko samo zaradi poniţnosti Sveti Duh vstopi v 

dušo, so bili končno pripravljeni.  

Vse Boţje otroke prosim, še posebno tiste, ki verujejo v mojega Sina, da 

prosijo mene, svojo Mater, da jih pripravim na ta veliki Dar. 

Moj otrok, potrebovala sem celo leto, da sem pripravila tebe in to ni bilo lahko 

delo. Ali se spomniš, kako teţko si molila moj Roţni Venec? Kako teţko si se 

odrekla svoji volji in tako dokazala svojo poniţnost?  

Sedaj ko si prejela ta Dar, to ne pomeni, da ga moraš jemati samoumevno. 

Nadaljuj z molitvijo, ostani poniţna in prav vsak dan se kesaj svojih grehov. 

Kajti prav tako kot si ga prejela, ga lahko tudi izgubiš.  

Vse vas, ki berete ta Sporočila, prosim, da molite za Dar Svetega Duha. 



Ni dovolj, da zmolite samo enkrat in rečete, da ste prejeli razločevanje za 

katerega ste prosili in potem omalovaţujete ta Boţja Sporočila. Če tako delate, 

potem tega Daru niste prejeli.  

Prosim vas, molite k meni, vaši Sveti Materi, da vas pripravim preko te 

Kriţarske Molitve. 

Kriţarska Molitev (74) Za Dar Razločevanja  

O Mati Boţja, pomagaj mi, da pripravim svojo dušo za Dar Svetega Duha. 

Kot otroka me primi za roko in me v moči Svetega Duha vodi po poti k 

Daru Razločevanja. Odpri moje srce. Nauči me, da se predam v telesu, duši 

in duhu. Odstrani iz mene greh napuha. Moli za odpuščanje vseh mojih 

grehov, da bo moja duša očiščena in bom postal celovit ter tako lahko prejel 

Dar Svetega Duha. Mati Odrešenja, zahvaljujem se ti za Tvojo priprošnjo. 

Z ljubeznijo v srcu pričakujem ta Dar, po katerem hrepenim v veselju. 

Amen. 

Ne pozabite otroci priti k meni, vaši Materi, da vam pomagam pripraviti vaše 

duše na prejem tega čudovitega Daru. 

Ko boste prejeli ta Dar, vas bom nesla k svojemu Sinu. 

Samo takrat boste resnično pripravljeni za naslednji korak na stopnicah duhovne 

popolnosti. 

Mati Odrešenja 

 

         

TAKO, KOT SE JE V TRENUTKU SPREOBRNIL VOJAK, KI JE 

PREBODEL MOJO STRAN, TAKO SE BO SPREOBRNILO TUDI NA 

MILIJONE DUŠ  

Sreda, 22. avgust 2012 ob 20.10 

Moja draga ljubljena hčerka, nikoli se ne smeš počutiti zapuščeno od Mene 

zaradi obseţnosti tega dela.  

Čeprav se ti morda zdi, da je to delo tako zelo obseţno, da misliš, da ga ne boš 



mogla opraviti, vedi, da od tebe pričakujem samo toliko kolikor si zmoţna 

storiti.  

Razveseli se, da Mojo Besedo prebirajo ljudje po vsem svetu, kajti to je ţelja 

Mojega Srca.  

Hrepenim po tem, da se vsi Moji apostoli takoj odzovejo na Moj Klic, kajti Jaz 

jih potrebujem, da Mi pomagajo pri tem poslanstvu za rešitev človeštva. 

To je le začetek hitrega spreobrnjenja, ko bosta Kri in Voda v trenutku 

preplavili vsako človeško dušo. 

Moja Kri in Voda bosta spreobrnili celo počrnele duše. Tako, kot se je v 

trenutku spreobrnil vojak, ki je prebodel Mojo Stran, tako se bo 

spreobrnilo tudi na milijone duš, ki ne verjamejo, da Jaz obstajam.  

Ali ti nisem rekel, da je Moje Usmiljenje neskončno?  

Ali nisem obljubil, da se bodo dogajali čudeţi, ki jih bo odobril Moj Oče, da 

zbere skupaj vse duše in jih privede v njihovo zakonito dediščino?  

Tako veliko duš sedaj odgovarja na Moj Klic. Njihove molitve se bodo 

pomnoţile, tako pa bo rešenih še več milijonov duš. V vaše molitve za rešitev 

človeštva morate vključiti vse duše.  

Vaš cilj, Moji dragi ljubljeni apostoli, mora biti to, da ne smete dovoliti, da bi 

katera koli duša zdrsnila skozi mreţo. Ta mreţa bo vrţena v vodo z 

namenom, da ulovi duše in jih reši. Vi, Moji apostoli, ste ribiči. Jaz vam 

dajem to mreţo preko milosti, ki vam jih zdaj podarjam.  

Pomagali mi boste rešiti prav vsako dušo in niti en sam napor ne bo zaman – 

niti en kamen ne bo ostal nepremaknjen, medtem ko se pripravljam, da še 

enkrat rešim človeštvo. 

Zato, namesto da se treseš od strahu in zaskrbljenosti zaradi tega velikega 

odziva na Moj klic, Moja hčerka, se moraš razveseliti, kajti končno se 

uresničuje Moja Sveta Volja. Kljub temu morava prehoditi še dolgo pot.  

Tvoj Jezus  



 

DEVICA MARIJA: SPREOBRNJENJE LAHKO OSLABI VPLIV 

ANTIKRISTA  

Četrtek, 23.avgust 2012 ob 12.40 

Moj otrok, naj vsi Boţji otroci vedo, da več kot bo v tem času nasprotovanja 

Sveti Besedi mojega Sina, več milosti bo izlitih na apostole mojega ljubljenega 

Sina.  

Vse napovedane prerokbe se lahko na številne načine omilijo, če bodo vsi 

Boţji otroci sprejeli milost spreobrnjenja. 

Spreobrnjenje lahko oslabi vpliv Antikrista. K temu bodo pripomogle vaše 

vsakodnevne molitve vključno z molitvijo Kriţarskih Molitev. 

Prosim vas, da molite za duše tistih, ki nasprotujejo temu Poslanstvu 

mojega Sina. 

Ta bitka za duše je intenzivna. Dvigniti se morate nad hudo trpljenje in 

bičanje, ki ga doţivljate in me prositi, da molim za te uboge zapeljane duše, ki 

verjamejo, da govorijo v Imenu mojega Sina, a so v resnici zapeljane s 

strani Satana.  

Moj Sin nikoli ne bo prenehal v njegovem prizadevanju, da reši duše, še 

posebno tiste ljudi, ki Ga zavračajo, se posmehujejo Njegovi Sveti Besedi in 

katerih duše so počrnele zaradi greha.  

Otroci, ostati morate močni in neomajni v svojem prizadevanju, da izpolnite 

Sveto Voljo mojega Sina.  

To ne bo lahko, a pridobiti si vstop v Novi Raj ni lahko.  

Za to je potrebno veliko potrpeţljivosti, veliko molitve, veliko ljubezni drug do 

drugega in sposobnost odpuščati vsem tistim, ki vam povzročajo bolečine in k 

oskrunjajo Besedo mojega Sina.  

Hvala, ker ste se odzvali mojemu klicu.  

Mati Odrešenja 



POMEMBNO SPOROČILO BOGA OČETA: ODOBRIL BOM 

IMUNITETO PRED VRATI PEKLA TISTIM DUŠAM ZA KATERE 

BOSTE MOLILI 

Četrtek, 23. avgust 2012 ob 15.15 

 

Moja predraga hčerka, le redko je Sveta Trojica komunicirala s človeštvom na 

takšen način, in prvič, da sem Jaz, vaš Oče, odobril Poslanstvo te vrste. 

 

Moji otroci, od katerih se veliko od njih ne zaveda pomembnosti tega Boţjega 

Posega, bodo kmalu spoznali zakaj je to potrebno. 

 

Če bi se Drugi Prihod Mojega ljubljenega Sina zgodil brez opozorila, Moji dragi 

otroci ne bi mogli vstopiti skozi vrata Mojega Novega Raja. 

 

Ne bi mogli pripraviti svojih duš in ne bi bili primerni za vstop v Novo 

Dobo Miru. 

 

Ljudje se bodo teţko odzvali na ta Sporočila. 

 

Tako temen je oblak, ki prekriva človeška srca, da bo le malo duš lahko videlo 

Luč Moje Boţanske Obljube. 

 

Sile zla, vedno prisotne v svetu, preprečujejo Mojim otrokom, da bi Me 

spoznali. 

 

Silno sem odločen, da zdruţim Svojo druţino in jo privedem v Svoje 

Naročje. 

 

Naj nikomur ne spodleti razumeti, da bom pomagal pri hitrem 

spreobrnjenju človeštva, ne glede na ceno. 

 

Poskrbel bom, da svobodna volja vseh Mojih otrok ostane nedotaknjena. 

 

Čudeţi, ki jih bom storil, bodo obrnila njihova srca od znotraj navzven. 

 

To je Moja Obljuba. 

 

Kličem vsakega izmed vas, Moji dragi otročiči. 

 

Jaz, vaš ljubljeni Oče hrepenim po tem, da vas zdruţim skupaj, vas drţim v 

naročju Svojega Srca in vas povedem na varno. 

 



Tako malo vas je, ki poznate globine Moje ljubezni. Ko enkrat občutite ljubezen 

do Mene, vašega Večnega Očeta, se ne bi nikoli več mogli ločiti od Mene. 

 

Ţelim vas potolaţiti. 

 

Ţelim, da veste, da vam bom, iz Ljubezni do vas, po Mojem Sinu Jezusu 

Kristusu, izkazal veliko Usmiljenje, tudi tistim s srci trdimi kot skala in tistim, ki 

imajo dušo tako črno, da jih lahko reši le čudeţ. 

 

Tistim, ki Me ljubijo ţelim povedati to: Vaša ljubezen do Mene, vašega Očeta, 

vam bo povrnjena nazaj v izobilju. Vašo ljubezen do Mojega ljubljenega Sina 

bom nagradil tako, da bom odobril imuniteto pred Vrati Pekla tistim 

dušam za katere boste molili. 

 

Nič ni nemogoče. 

 

Moja Ljubezen je neskončna. 

 

Zaupajte Vame. 

 

Zaupajte v Mojega Sina. 

 

Ko boste to storili, bom odobril velike milosti za odrešenje človeštva. 

 

Vaš ljubljeni Oče 

Bog Najvišji  

 

DAJTE MOJEMU OČETU ZAHVALO ZA DAR NJEGOVE MILOSTI 

IMUNITETE PRED PEKLENSKIM OGNJEM 

 

Petek, 24. avgust 2012 ob 3.15 

 

Moja draga, ljubljena hčerka, ţelim, da prosiš Moje apostole, da od danes naprej 

začnejo vsak dan moliti Moje Litanije. 

 

Te Litanije bodo prinesle velike Milosti in bodo rešile vse tiste, ki jih boste 

izročili v vaše posebne namene za odrešenje njihovih duš. 

 

Te druge Litanije so v čast Mojemu Večnemu Očetu, ki ljubi vsakega Svojega 

ljubljenega otroka. 

 



Svojo Glavo polagam na Njegove Prsi, Moje Roke so vsak dan ovite okoli 

Njega, da Ga tolaţim, ker se ţalosti zaradi vseh tistih ubogih duš, ki jih je 

izgubil. 

 

Pridite k Njemu, Moji ljubljeni apostoli, in dajte Mojemu Očetu zahvalo za Dar 

Njegove Milosti Imunitete pred Peklenskim Ognjem. 

 

Za tiste, ki se odzivajo na Njegov Klic: 

 

Litanije (2) Za Milost Imunitete 

O Nebeški Oče, Najvišji, 

Ljubim Te. 

Častim Te. 

Gospod, Usmili se. 

Gospod, odpusti nam naše dolge. 

Oboţujem Te. 

Slavim Te. 

Zahvaljujem se Ti za vse Tvoje posebne Milosti. 

Rotim Te, za Milost Imunitete za moje ljubljene: 

(naštejte imena) 

V vsakem trenutku Ti darujem svojo zvestobo. 

Ti, O, Nebeški Oče, 

Stvarnik vseh stvari, 

Stvarnik Vesolja, 

Stvarnik človeštva, 

Ti si vir vseh stvari. 

Ti si izvir Ljubezni. 

Ti si Ljubezen. 

Ljubim te. 

Častim te. 

Pred Teboj padam na obraz. 

Rotim te, usmili se vseh duš, ki Te ne poznajo, ki Te ne 

častijo, ki zavračajo Tvojo Roko Usmiljenja. 

Izročam se ti v mislih, telesu in duši, tako da jih lahko vzameš 

v Svoje Naročje, na varno pred zlom. 

Prosim te, odpri Vrata Raja, da se bomo lahko vsi Tvoji 

otroci končno zdruţili v dediščini, ki si jo ustvaril za vse nas. 

Amen. 

 

Ţelim, da vsi veste to: 

 



Ljubezen, ki jo ima Moj Večni Oče do vsakega od Svojih otrok presega vaše 

razumevanje. 

 

Njegova Ljubezen je stokrat, ali še več močnejša kot ljubezen, ki jo imajo 

starši v svojem srcu do svojih lastnih otrok. 

 

Tako močna je ljubezen, ki jo ima Moj Oče do Svojih otrok, da je naredil veliko 

ţrtev, katerih se ne zavedate. 

 

Mnogokrat je zadrţal Svojo Roko, da tako ni prišlo do katastrof, ki jih je 

načrtoval z namenom, da bi kaznoval Svoje otroke. 

 

Njegova potrpeţljivost je bila preizkušena preko vseh mej. 

 

Ţalitve, ki so bile uperjene v Njega je preslišal. 

 

On ţeli privesti Svoje otroke nazaj k Sebi, ne preko straha, temveč preko 

ljubezni tistih Njegovih otrok, ki ga najbolj ljubijo. 

 

Zanaša se na tiste izmed vas z globoko neomajno ljubeznijo do Njega in Mene, 

Njegovega Sina, da pomagate zbrati skupaj Njegove izgubljene otroke tako, da 

jih lahko privede k Sebi. 

 

Izročite vse tiste duše, ki jih imate radi in jih poloţite pred Prestol Mojega Očeta 

in vam bo v Svojem Usmiljenju dal največji Dar od vseh: Odobril bo njihovo 

Odrešenje. 

 

Izročite imena duš v temi, tudi tiste, ki jih ne poznate in rotite usmiljenja za 

njihove duše. 

 

Moj Oče z ljubeznijo v Svojem Srcu čaka na vaš velikodušni odgovor. 

 

Pridite. Ne oklevajte, kajti to je najbolj izreden Dar svoje vrste iz Nebes. 

 

Vi iz te generacije ste resnično blagoslovljeni. 

 

Vaš Jezus 

 

 

 



DEVICA MARIJA: SPREJMITE DAR MILOSTI IMUNITETE OTROCI. 

CENITE GA, KAJTI TO JE REDEK DAR IZ NEBES. 

 

Sobota, 25. avgust 2012 ob 12.00 

 

Moj otrok, Nebesa se veselijo. Zbori angelov pojejo z najvišjim tonom njihovih 

glasov v hvalo Mojemu Očetu. 

 

Njegovo Veličastno Usmiljenje, ki ga je izkazal s posebno Milostjo Imunitete, 

je sprejeto z veliko ljubeznijo in radostjo s strani vseh angelov in svetnikov v 

Nebesih. 

 

Moji otroci še ne razumejo pomembnosti tega velikega Daru Usmiljenja od 

Očeta, Boga Najvišjega. 

 

Moji otroci, zdaj imate moč, da rešite izgubljene duše. 

 

To pomeni, da je lahko moč Satana premagana na način, ki ni bila mogoča 

do sedaj. 

 

Laţi, prevare in sovraštvo, ki jih Satan polaga v glave Boţjih otrok lahko 

postanejo brez moči, če bodo molitve, dane tistim, ki ljubijo Mojega Sina, 

izročene pred Prestol mojega Očeta. 

 

Otroci, sprejmite Dar Milosti Imunitete. 

 

Cenite ga, kajti to je redek Dar iz Nebes. 

 

Ta Dar dokazuje Ljubezen vašega Očeta do vsakega izmed Svojih ljubljenih 

otrok. 

 

Ta Dar je eden izmed velikih čudeţev, dan vsem Boţjim otrokom v 

poslednjih časih. 

 

Hvala, ker ste se odzvali mojemu klicu. 

 

Marija, Kraljica Nebes 

Mati Odrešenja 

 

 

 



SOVRAŠTVO JE POSLEDICA VSEGA ZLA V SVETU IN PREVZEMA 

MNOGO OBLIK 

Nedelja, 26. avgust 2012 ob 18.30 

Moja draga ljubljena hčerka, sovraštvo je posledica vsega zla v svetu in 

prevzema mnogo oblik. 

Sovraţnost do druge osebe izhaja iz strahu; strahu, da vas bo ta druga oseba na 

nek način ranila.  

Nesoglasje z drugo osebo lahko pride zaradi greha napuha. To je takrat, kadar 

čutite, da morate dokazati svoj prav za vsako ceno, tudi če se motite.  

Ljubosumje se hitro spremeni v sovraštvo, čeprav se je lahko pričelo v blagi 

obliki.  

Odpor do drugega se prične, ker primerjate svoje ţivljenje z drugimi, za 

katere ste prepričani, da imajo več sreče kot vi.  

Zelo kmalu se ta odpor razvije v sovraštvo do samega sebe in do lastnega 

telesa. To potem vodi v grehe mesa. 

Sovraštvo se lahko razvije tudi iz greha hrepenenja po tuji lastnini.  

To lahko vodi v vojno, ko ena drţava hrepeni po bogastvu druge drţave.  

Ali pa to lahko pomeni, da dovolite pohlepu, da zajame vašo dušo, ko 

hrepenite po enakem posvetnem bogastvu kot ga ima vaš bliţnji.  

Zavist se prav tako spremeni v obliko sovraštva, še posebno takrat, ko ne glede 

na to, kako zelo se trudite doseči to, kar ima drugi, tega ne uspete storiti.  

Vsi grehi, če jim dovolite, da rastejo, vas lahko vodijo v sovraštvo.  

Vedite, da je Satanu uspelo prodreti v vašega duha kadar čutite sovraštvo.  

Kadar se to zgodi, vas bo močno drţal in vas ne bo pustil pri miru. 

Ne glede na to, kako zelo se trudite, da bi se njegovega oprijema rešili, vas bo 

drţal na vse kriplje. Vaše edino oroţje je molitev.  



Molite, molite, molite, kadar sovraštvo pride v vas. Kajti, vse dokler vas 

sovraštvo ne bo zapustilo, ne boste občutili miru, ljubezni ali veselja.  

Ko se sovraštvo oprime vašega srca in duše, se oddaljite od Mene, vašega 

Jezusa.  

Takrat strašno trpite in čutite jezo in nemoč, ki ju ne morete nadzorovati.  

Ne verjemite laţi, ki jo bo Satan vsadil v vašo dušo, ko mu bo uspelo vreči 

plašč sovraštva na vas.  

Laţ je ta, da vaše sovraštvo lahko izgine samo, če se boste maščevali 

tistemu človeku katerega sovraţite.  

Kaj narediti, ko vas prevzame sovraštvo? Moč ljubezni lahko v trenutku 

odstrani sovraštvo. 

Ko boste molili in Me prosili za pomoč, bo Moj odgovor naslednji:  

Odpustite vašim nasprotnikom in tistim, za katere ste prepričani, da so vzrok 

vašega sovraštva.  

Toda, da boste lahko odpustili, se morati poniţati pred Menoj in Me prositi, da 

Jaz najprej odpustim vam.  

Ko boste odpustili tistim, ki jih sovraţite, se morate nato pokoriti za svoj greh.  

Pokaţite svojim sovraţnikom ljubezen. Z ljubeznijo se borite proti sovraštvu, 

ki je zlobna in nevarna bolezen duše.  

Ljubezen je zdravilo, da očistite svojo dušo te nadloge.  

Ko vam bo to uspelo, boste premagali Satana in on vas bo pustil pri miru.  

Nikoli se ne bojte v bitki proti sovraštvu v svoji duši, čeprav se vam bo to 

zdelo zelo teţko. 

Če bi ljudje s poniţnostjo premagovali sovraštvo, bi v svetu vladal mir.  

Vaš Jezus  

 



TO JE ODGOVORNOST, KI VAM JO DAJEM, MOJI APOSTOLI, DA 

SPREOBRNETE DUŠE, PO KATERIH NAJBOLJ HREPENIM 

Ponedeljek, 27. avgust 2012 ob 19.20 

Moja draga ljubljena hčerka, Moja Ljubezen do Mojih apostolov, ki so se 

odzvali tem Sporočilom, je napolnila Moje Srce do te mere, da bo sedaj izlilo 

nadnje obilje Milosti.  

Moji ljubljeni verni, Moje Milosti se sedaj izlivajo na vas.  

Dajem vam jih, da okrepim vašo odločnost za širjenje Moje Svete Besede.  

Moja Sporočila iz Nebes bodo nahranila vse duše, tudi najbolj počrnele duše, s 

kisikom, ki ga potrebujejo, da preţivijo v temi, katero je na svet izlil Satan.  

Njegov neviden, toda močan vpliv, dela šibke tudi najmočnejše vernike, ki so 

začeli dvomiti v svojo vero.  

Ko vam dajem te Milosti, to počnem z razlogom.  

Vi, Moji apostoli, ste sidro, ki bo pritegnilo vse duše, ki brezciljno tavajo v 

zmedi. Tudi če vas na začetku ne bodo poslušali, morate vztrajati. 

Dajte jim Moja Sporočila in Moje Kriţarske Molitve in v tišini 

odkorakajte stran.  

Na nek način se jih bo dotaknil Moj Sveti Duh. Tudi če jih ne sprejmejo, ne 

bodo tako zlahka odšli stran in jih preprosto pozabili. Ne, vrnili se bodo k 

Meni.  

Nekateri se bodo nejevoljno vrnili nazaj. Radovednost jih bo premagala.  

Nekateri se bodo vrnili nazaj z namenom, da bi ta Sporočila zavrnili in bodo 

tudi vas poskušali prepričati, da naredite enako.  

Drugi se bodo vrnili nazaj, da bi se prepirali z vami, se vam posmehovali in 

vas kritizirali. 

Drugi vam bodo rekli, da te Besede ne prihajajo od Mene in to vam bo zlomilo 

srce. 



Bodo pa tudi taki, ki se bodo spreobrnili. Tisti, ki bodo pritekli k vam iz 

čistega veselja v hrepenenju, da bi še več izvedeli. 

Zaradi teh duš vaš trud ne bo zaman.  

Vendar pa so duše v temi tiste, za katere morate najbolj moliti. Zaradi teh duš 

sedaj izlivam Svoje Milosti na vas, da boste pomagali rešiti njihove duše, kajti 

brez vaše pomoči zanje ni upanja.  

To je odgovornost, ki vam jo dajem, Moji Apostoli, da spreobrnete duše po 

katerih najbolj hrepenim.  

Vaš Jezus  

 

ČE BOSTE ČASTILI LAŢNE BOGOVE IN PROSILI ZA VELIKO 

BOGASTVO, PREMOŢENJE IN DRUGE DOBRINE, SAMO ZATO, DA 

BI ZADOVOLJILI SVOJA POŢELENJA, BOSTE NASE PRITEGNILI 

VLADARJA TEME  

Torek, 28. avgust 2012 ob 19.30 

Moja draga ljubljena hčerka, ljudje, ki ţivijo v svetu, ţivijo v nevednosti. 

Oni ne verjamejo v Resničnega Boga, Mojega Večnega Očeta.  

Na milijarde ljudi ze zmedeno vrti v krogu in hodijo po slepih ulicah v iskanju 

boga, ki bi mu sluţili.  

Problem bogov, laţnih bogov, ki jih častijo, je ta, da so si jih sami ustvarili. So 

plod njihove domišljije in ustrezajo njihovi lastni interpretaciji tega, kar bi naj 

Bog bil.  

Moja hčerka, ti bogovi, ki so si jih naredili na stotine, so plod njihove 

domišljije.  

Ti bogovi sluţijo enemu samemu namenu in to je, da ugajajo njihovim 

pričakovanjem, rojenim iz samoljubja, kakšen naj bi bil za njih idealni bog. 

Bogovi, ki si jih ustvarjajo, so natančno izdelani. Pritrjujejo njihovemu 



občutku, da imajo njihove duše boţansko pravico. Te duše verjamejo, da 

njihovi izmišljeni bogovi zagovarjajo njihovo pravico do čudeţnih reči. 

Tisti, ki ne sprejemate Resnice o Obstoju edinega Resničnega Boga, vedite 

tole.  

Samo pravi Stvarnik človeštva vam lahko da svobodno voljo. 

Moj Oče nikoli ne bo silil v vas ali vam ukazal, da nekaj naredite, kajti to ni 

mogoče. 

Kadar prosite laţne bogove, da vam dajo bogastvo, vas naredijo uspešne ali 

kadar ţelite biti priljubljeni, ste sebični.  

Le takrat, kadar prosite Boga, da vas usliši v skladu s Svojo Sveto Voljo, lahko 

v resnici govorite z edinim pravim Bogom.  

Če boste častili laţne bogove in prosili za veliko bogastvo, premoţenje in druge 

dobrine, samo zato, da bi zadovoljili svoje poţelenje, boste nase pritegnili 

Vladarja Teme. 

On čaka na trenutek, ko vam bo uslišal te ţelje. Ne odpirajte vrat Kralju Laţi, 

kajti cena za to bo zelo visoka.  

On vam bo te posvetne darove dal v zameno za vašo dušo.  

Vaš Jezus  

DOBRO PROTI ZLU JE BOJ MED BOGOM, MOJIM VEČNIM 

OČETOM, IN SATANOM. ZELO PREPROSTO.  

Sreda, 29. avgust 2012 ob 23.00 

Moja draga ljubljena hčerka, bitka se je začela. 

Za vsak ţaljiv zakon, ki nasprotuje Boţjim Zakonom in ga bodo narodi 

sprejeli, bo Roka Mojega Očeta padla in kaznovala te narode v obliki 

naravnih katastrof. 

Vsaka zlobna ţalitev, ki bo izvršena v nasprotju z Boţjim Zakonom, bo 

napadena in narodi bodo trpeli zaradi svojih grehov. 



Tako kot je Boţje Usmiljenje veliko in bo zaobjelo vse, kar je moţno, da reši 

duše, tako bo tudi Boţja Kazen velika, da zaustavi širjenje zla.  

Dobro proti zlu je boj med Bogom, Mojim Večnim Očetom, in Satanom. Čisto 

preprosto. 

Tisti, ki se drţijo Boţjih Zakonov, bodo okrepljeni.  

Tistim, za katere se bo molilo in se bodo darovale osebne ţrtve v spravo za 

njihove grehe, bo prizanešeno.  

Tisti, ki nočejo častiti Boga, čeprav poznajo Resnico in ki zastrupljajo druge 

duše z nemoralnimi zakoni, ki jih uvajajo v svojih narodih, bodo kaznovani.  

Zgodilo se bo veliko neviht, poplav in potresov.  

Vsaka ţalitev proti Bogu bo naletela na silovit upor, tako, da se bo 

sčasoma očiščenje lahko izpolnilo. 

Nikoli ne pozabite, ljubezen do Boga mora priti iz srca. 

Če boste zanikali Boţjo Besedo, boste za to trpeli.  

Ljubezen do Boga mora biti čista. Strah Boţji je naraven del naklonjenosti do 

veličastva Stvarnika vseh stvari in je del te Ljubezni.  

Potrebno je spoštovati Boţje Zakone.  

Če spoštovanja ni in če človek krši Boţje Zakone, kar uničuje človeštvo, bo 

Jeza Mojega Očeta padla nanj. 

Vaš Jezus  

 

DEVICA MARIJA: KMALU BO PRIŠLO PREBUJENJE 

Četrtek, 30. avgust 2012 ob 18.15 

Moj otrok, prenova duš se je ţe začela in Doba Miru ni več daleč stran.  

Vsi Boţji otroci so sedaj blagoslovljeni z Darom Besede mojega ljubljenega 



Sina. Sveti Duh se širi po vseh narodih.  

Nihče ne bo preprečil širjenje Besede mojega Sina, kajti tako je določil Moj 

Oče.  

Spreobrnjenje bo vnelo srca vseh ljudi. Mnogi bodo začutili tako močan objem 

Ljubezni Boga, njihovega pravega Očeta, da bodo osupli in pretreseni.  

Ko jih bo Boţja Ljubezen preplavila, bodo začutili potrebo, da bi vriskali od 

veselja, kajti ta Boţja Ljubezen je popolnoma drugačna od tiste ljubezni, ki jo 

pozna človek. 

Kmalu bo prišlo prebujenje. 

Boţji Duh bo še naprej razvnemal Plamene Slave, zaradi tega pa se bo zlo 

omililo in Satanova vojska se bo zmanjšala. 

Ostala bo brez obrambe, kajti mnoge Satanove privrţence bo osvojilo Boţje 

Usmiljenje, njemu pa bo ostala le še polovica vojske.  

Razočarani zaradi Satanovih praznih obljub se bodo obrnili k Luči Usmiljenja 

mojega Sina.  

Bitka se je začela in duše so sedaj mnoţično začele slediti mojemu Sinu v 

iskanju Resnice Večnega Ţivljenja.  

Blagoslavljam te, moj otrok.  

Nebesa se veselijo, ker se sedaj spreobračajo duše v temi po molitvah tistih, ki 

ljubijo mojega Sina.  

Tvoja ljubljena Mati  

Mati Odrešenja  

 

NOBEN ČLOVEK NE POZNA RESNICE, KI JE VSEBOVANA V 

KNJIGI RAZODETJA. SAMO BOG JO POZNA   

Petek, 31.avgust 2012 ob 23.20 

Moja draga ljubljena hčerka, tik pred tem ste, da eksplodira Moje Usmiljenje 

in se izlije na ves svet preko dogodka, ki bo spremenil obličje zemlje.  



To poslanstvo je hitro.  

Nenadoma si bila poklicana in v naglici, da zagotovim, da svet prejme 

Resnico. 

Tako malo ljudi razume, da Bog pokliče svoje preroke nepričakovano in 

preroku ne pušča časa za pripravo.  

To pomeni, da Besede tečejo naprej brez obotavljanja. 

Noben človek ni zmoţen napisati Sporočil kot so ta. Če kdo reče, da je človek 

napisal ta Sporočila, potem je to ţalitev za Mojega Očeta in Svetega Duha.  

Noben človek ne bi mogel s človeškimi besedami vţgati Plamena Boţje 

Ljubezni v dušah Njegovih otrok tako, kot to počnejo ta Sporočila.  

Samo Bog lahko to stori.  

Noben človek ne pozna Resnice, ki je vsebovana v Knjigi Razodetja. Samo 

Bog jo pozna. 

Samo Jaz, Jagnje Boţje, imam oblast da razkrijem njeno vsebino. To delam 

sedaj po Moji glasnici Mariji Boţjega Usmiljenja, ki bo posredovala Moje 

Besede, in ne svojih, nevernemu svetu.  

Prisluhnite sedaj Moji Besedi, kajti dajem vam jo zato, da vas rešim, posvarim, 

pripravim in očistim.  

Bodite pripravljeni, ko bo nastopil čas.  

Jaz sedaj prihajam po teh Sporočilih, da vas pripravim. Ne veste ne dneva ne 

ure, zato morate pripraviti svojo dušo, kot da bom prišel jutri. 

Vedno bodite pripravljeni. Prosim vas, imejte čisto in odprto srce, če prvič 

berete ta Sporočila, kajti to bo verjetno edini trenutek, ko boste priča Mojemu 

Glasu iz Nebes, vse do takrat, ko pride dan, ki ga pričakujete. 

Vse vas blagoslavljam.  

Vabim vas, da pridete k Meni.  

Ko vas prosim, da molite, vas prosim, da se zaupno pogovarjate z Menoj s 



svojimi besedami ali kakor vi ţelite ali v vaših mislih. Jaz slišim vse. Jaz vidim 

vse. Jaz čutim, kar vi čutite. Jaz sem poleg vsakega od vas, stojim vam ob 

strani in samo čakam na dan, ko se boste končno predali Mojemu Klicu.  

Ne bojte se Me, kajti Moja Ljubezen do vas bo premagala vso temo, ki vas 

zadrţuje stran od Mene.  

Pridite k Meni in Jaz bom na vas izlil Svojo Luč.  

Potem vam bom dal mir po katerem hrepenite. Čakam vas. Jaz sem potrpeţljiv.  

Pridite k Meni, ko boste pripravljeni.  

Ljubim vas. Blagoslavljam vas.  

Vaš Odrešenik  

Jezus Kristus 

 

TO POSLANSTVO JE ZADNJI DAR PREROŠTVA, KI GA JE 

ODOBRIL MOJ OČE ZA REŠITEV DUŠ 

Sobota, 1. september  2012 ob 10.25 

Moja draga ljubljena hčerka, hitrost, s katero človeštvu dajem Svoja Sporočila, 

kaţe na to, kako nujno je to Poslanstvo. 

Tako veliko ljudi v svetu je izgubljenih.  

Tako veliko ubogih duš ne ve, kdo je Bog, Moj Oče.  

Tako veliko ljudi ne sprejema Mene, Njegovega ljubljenega Sina, kot 

Resničnega Mesija. 

To poslanstvo je zadnji Dar Preroštva, ki ga je odobril Moj Oče za rešitev duš.  

Ta Sporočila so za Kristjane, Jude, Muslimane, ateiste, agnostike in vse tiste, ki 

iščejo tolaţbo v religijah, ki jih je ustvaril človek. 

Vsi ljudje, vse duše, imajo enako hrepenenje in sicer, da bi našle smisel v 

svojem ţivljenju. 



Za večino je zelo ţalostno, če ne verujejo v Boga, kajti mislijo, da se vse konča, 

ko se njihovo ţivljenje na zemlji izteče.  

Oh, ko bi le lahko videli, kaj se zgodi, ko njihove duše pridejo pred Mene! 

Zagledajo Me in so brez besed, ker ne morejo verjeti, da sem Jaz resničen. 

Veselje mnogih takšnih duš je zdruţeno z olajšanjem le, če umrejo v stanju 

Milosti.  

Kljub temu pa se veselje tistih duš, ki so v temi, potem ko Me vidijo, nenadoma 

konča in se ločijo od Mene ter v šoku in obupu padejo v globine Pekla. 

Tiste duše, ki poznate Boţji Nauk preko Njegovih prerokov in Mojega lastnega 

Poslanstva na zemlji in Me vseeno zavračate, vedite tole.  

Vi ste se odločili, da obrnete hrbet Resnici. Iz ljubezni do vas bom naredil vse 

kar je v Moji moči, da vam odprem oči.  

Prinesel bom darove in zaradi Svojega Velikega Usmiljenja vas bom rešil.  

Prosim vas, da poslušate sedaj te Moje Besede, ne glede na to kateri religiji 

pripadate.  

Vsi veste, kaj pomeni biti del druţine.  

Nekateri izmed vas ste imeli srečo, da ste se rodili v ljubeči druţini.  

Drugi niste imeli takšne sreče in ste morda trpeli zaradi teţav in teme v vaši 

druţini. Ostali ste izgubljeni, ranjeni, jezni in ne morete občutiti prave ljubezni 

do svojih druţin. 

Nekateri ste vrţeni v divjino, kjer ste prepuščeni samemu sebi in nimate nikogar, 

na katerega bi se lahko obrnili. 

Mnogi preprosto potrebujete nekakšno oporo, kamor bi se naslonili, da bi lahko 

začutili upanje. To je razlog, da mnoge uboge duše poskušajo najti religije, ki 

dajejo to manjkajočo vez.  

Na ţalost pa jih to vodi v le še večji obup, kajti te religije temeljijo na laţi. 

Otroci, laţi vas ranijo. Dajejo vam laţen občutek varnosti. Te religije so prazne, 

ker ne sledijo Resnici; Gospodovi poti.  



Vedite, da smo Mi, Sveta Trojica, vaša druţina. Novo Nebo in Nova Zemlja 

bosta vaš pravi dom.  

Sledite mi po poti Resnice, da vas bom lahko popeljal v vaš zakoniti dom.  

Dom, ki je tako poln ljubezni in veselja. Samo po tem domu morate hrepeneti. 

Prosim, odprite oči, kajti prišel je čas, ko bo svetu končno predloţena Zaveza 

Resnice. 

Moja Smrt na Kriţu je bila Zaveza, ki vam je prinesla odrešenje.  

Moj Drugi Prihod je tudi Zaveza, poslednja Zaveza, ki vas bo pripeljala domov 

k Bogu, Stvarniku vseh stvari.  

Moj Oče, Bog Najvišji, Me bo kmalu poslal, da prinesem odrešenje vsem 

Njegovim otrokom.  

To lahko storim le, in izpolnim Obljubo Mojega Očeta, če bom rešil vse duše.  

Ne ovirajte Moje Poti zaradi svojih dvomov.  

Ne zavračajte Mojih poskusov, da prinesem odrešenje vsaki duši.  

Ne zapravite priloţnosti, da bi ţiveli izpolnjeno ţivljenje, polno ljubezni, veselja 

in čudes, v miru in harmoniji, v Novi Dobi Miru.  

Vaš Jezus 

 

 

PROSIM VAS, DA USTANOVITE CENTRE, KJER BOSTE LAHKO 

ŠIRILI MOJA SPOROČILA 

Ponedeljek, 3. september 2012 ob 10.08 

Moja draga ljubljena hčerka, vojska je bila ustvarjena in njene vrste se bodo 

širile tako v Krščanskih drţavah kot tudi tam, kjer vladajo Komunisti.  

Ne bo deţele, kjer ne bi bilo Moje vojske, Ostanka Moje Vojske.  



V vrstah Moje vojske bodo vojaki različnih činov, da zagotovijo uspeh Mojega 

Poslanstva za spreobrnjenje duš.  

Vsi, ki bodo v Moji vojski, ne glede na vlogo, ki jo bodo imeli, bodo imeli med 

seboj skupno tole. 

Sluţili Mi bodo v poniţnosti in njihova ljubezen do Mene, njihovega Jezusa, ne 

bo ugasnila pri tem Poslanstvu. 

Plameneča Bakla, ki jo je vnel Sveti Duh, ne bo pojenjala, kajti ta poseben Dar 

je namenjen temu, da okrepi Moje vojake.  

Zapomnite si, to bo vojna, vojna za rešitev človeštva. Vojna, v kateri boste v 

Boţjem Imenu zmagali, za kar bo poskrbel moj Oče. 

Prosim vas, da vzpostavite centre kjerkoli je moţno in zagotovite, da se bodo 

Moja Sporočila širila na vse moţne načine. 

Molitev je pomemben del takšnih centrov, kajti ko boste vzpostavili molitveno 

skupino, boste okrepili moč Moje vojske. 

Več kot bo ustanovljenih molitvenih skupin v Mojem Svetem Imenu, več ljudi 

bom spreobrnil. 

Poimenujte te molitvene skupine »Jezus Človeštvu« in prepustite ostalo Meni. 

Moj Sveti Duh vas bo v teh skupinah pokril in vas vodil na vsakem koraku vaše 

poti. Kmalu vam bom dal nadaljna navodila.  

Bodite v miru.  

Moji ljubljani apostoli, vesel sem, da ste se temu Mojemu Klicu odzvali s takšno 

ljubeznijo in zaupanjem.  

Vaš Jezus 

 

 

 

 



MOJE IME NI VEČ SPOŠTOVANO. MOJE IME SE PREKLINJA 

Torek, 4. september 2012 ob 23.05 

Moja draga ljubljena hčerka, Jaz prestajam bolečine vsak trenutek dneva, vsak 

dan zaradi tega, ker me ljudje zavračajo in zaradi sovraštva, ki je prisotno v 

svetu. 

Moje trpljenje nikdar ne pojenja. Moje Kriţanje je bilo le začetek. 

Moje Kriţanje je napovedalo odrešenje človeštva, toda Moje bolečine se bodo 

nadaljevale vse dokler ne bo Satan pregnan. 

Satan še vedno vlada na zemlji, tudi v teh časih, zaradi tega pa se Moja bolečina 

in hudo trpljenje nikdar ne končata.  

Edina tolaţba Mi je veselje, ki ga čutim, ko v svetu vidim resnično ljubezen, ki 

si jo med seboj izkazujejo čiste duše.  

Ta ljubezen je tista, ki ohranja Luč med dnevom in nočjo. Brez Moje Luči bi 

tema prevladovala štiriindvajset ur dnevno. 

Morda si lahko predstavljate Mojo bolečino.  

Tisti med vami, ki vam povzročajo bolečine tisti, ki jih ljubite, boste natanko 

razumeli, kakšna je Moja bolečina.  

Kadar ste neusmiljeno trpinčeni, tako duševno kot telesno, s strani nekoga, ki ga 

ljubite, je to bolečino teţje prenašati.  

Tudi če veste, da je oseba, ki vas muči, v strašni temi, to ne zmanjša vaše 

bolečine. Če kaj, to vaše trpljenje še poveča. 

To je zato, ker vam ni vseeno za vaše mučitelje, saj veste, da trpijo in si ne 

morejo pomagati. V tako veliki temi se nahajajo, da ko jim boste poskušali 

razloţiti, kaj naj naredijo, da bi se rešili svoje teme, vas ne bodo hoteli poslušati.  

Oni nočejo poslušati.  

Niti ne ţelijo prenoviti svojega duha, da bi videli luč, ljubezen in veselje, ki bi ju 

začutili, če bi poslušali vas, edino osebo, ki jih resnično ljubi kljub njihovim 



napakam, vas, ki ste njihova edina priloţnost, da bi zavrnili in se osvobodili tega 

nevarnega temnega oblaka, ki pokriva njihovega duha. 

Bolečina zavrnitve je teţka za Mene, vašega Odrešenika, Sina Človekovega.  

Trpel sem strašne telesne bolečine. Veliko podrobnosti Mojega trpljenja ljudem 

ni bilo razkritega; tako strašno je bilo Moje trpljenje, kajti nisem ţelel te vrste 

sočutja.  

Ne, iskal sem le vašo zvestobo, vašo vero kot tudi vaše veselje in olajšanje ob 

spoznanju, da ste bili rešeni pred večnim pogubljenjem. 

Toda, ali človeštvo res pozna Dar, ki sem mu ga dal? 

Mnogi hodijo k Maši, ali prejemajo vino v drugih Krščanskih Cerkvah, da 

počastijo moj Dar, toda ne razumejo, kaj le-ta pomeni.  

Jaz sem se popolnoma daroval, v Telesu, Duhu in Duši. Kadar prejemate 

Obhajilo, morate v polnosti zauţiti Moje Telo in ne samo reči, da Me častite. 

Brez Mojega Telesa, Moje Resnične Navzočnosti, ne morem osvojiti vaših duš. 

Ali ne veste tega? 

Zakaj zavračate Moj resnični Dar v takšni obliki kot sem ga razloţil Mojim 

Apostolom? Da je Evharistija v resnici Moje Telo? 

Ne morete si predstavljati milosti, ki so bile izgubljene za vas, vaše druţine in za 

cele generacije zato, ker ne priznavate Moči tega Daru. 

Moja bolečina nikoli ne mine. Jaz točim solze. Jaz trpim. Jokam, ko gledam 

greh, ki se je po svetu tako zelo razširil, da Moje Ime ni več spoštovano. Moje 

Ime se preklinja. Čutim silno bolečino. 

Ti, Moja hčerka, si bila deleţna te iste bolečine v zadnjih nekaj mesecih. Dovolil 

sem, da te je Satan napadal in je vate prodrl. Ta ţrtev, ki si Mi jo darovala kot 

duša ţrtev, je bila teţka, toda preko tega si se naučila eno preprosto lekcijo. 

Kadar si v Mojem Imenu s strani drugih tako kruto trpinčena, doţivljaš isto 

bolečino, ki jo takrat čutim Jaz.  



Najina bolečina, Moja hčerka, je prepletena v tej mistični zdruţitvi. Voljno si 

sprejela Moj Klic, da postaneš duša ţrtev za rešitev duš, čeprav si poznala 

posledice, ki so te plašile. 

Sedaj, ko se zaradi tebe dogajajo spreobrnjenja, veš, da kadar prosim za 

trpljenje, mora biti enakovredno Mojemu trpljenju, ki je lahko zelo travmatično 

in boleče.  

Zaradi svoje človeške narave se boš od časa do časa upirala trpljenju, ki ti bo 

naloţeno, še posebno takrat, ko bi ti bilo laţje prenesti bolečino zabijanja 

ţebljev v tvoja zapestja kot pa hudo bolečino, katero moraš nositi v Mojem 

Imenu. 

Moje milosti so ti pomagale sprejeti ta vabila k trpljenju. Zaradi teh milosti si 

prejela moč, da si se dvignila, vztrajala in slavila Boga. Te milosti so ti 

pomagale sprejeti trpljenje in ga darovati kot Dar Bogu za rešitev duš v smrtnem 

grehu. 

Otroci, naslednjič, ko vas bo nekdo mučil, ko bo z vami kruto ravnal in vas 

čustveno zlorabljal, boste te bolečine premagali, če se boste spomnili tega kar 

sem vam rekel.  

Molite k Meni tole Kriţarsko Molitev (75) Svoje bolečine izročam Tebi, 

dragi Jezus 

Jezus, svoje bolečine in trpljenje zdruţujem s Tvojim trpljenjem, ki si ga 

prestajal v času Svojega Smrtnega Boja na Kalvariji.  

Vsako ţalitev in besedni napad, ki ju pretrpim, darujem v čast Tvojemu 

Kronanju s Trnjem. 

Vsako krivično obtoţbo, ki jo prestanem, darujem v čast Tvojemu 

poniţanju pred Pilatom. 

Vsako telesno muko, ki jo prestanem po rokah drugih, darujem v čast 

Tvojemu Bičanju ob stebru. 

Vsako ţalitev, ki jo prestanem, darujem v čast telesnemu mučenju, ki si Ga 

prestajal v času Kronanja s Trnjem, ko so Ti iztaknili Oko. 



Vsakokrat, ko Te posnemam, širim Tvoje Nauke in ko sem zasmehovan v 

Tvojem Imenu, naj Ti pomagam na poti do Kalvarije. 

Pomagaj mi, da se znebim napuha.  

Naj me nikoli ne bo strah priznati, da Te ljubim, dragi Jezus. 

Kadar bo v mojem ţivljenju videti vse brezupno, dragi Jezus, mi pomagaj 

biti pogumen tako, da se spomnim, kako si Ti prostovoljno dovolil, da so Te 

kriţali na tako podel in krut način. 

Pomagaj mi, da bom v spomin na Ţrtev, ki si jo storil zame, v Tvoji Vojski 

resnični vojak, poniţen in skesan v srcu. Drţi me za roko, dragi Jezus in mi 

pokaţi, kako lahko moje trpljenje navdihuje druge, da se pridruţijo Tvoji 

Vojski, s podobno mislečimi dušami, ki Te ljubijo.  

Pomagaj mi, da sprejmem trpljenje in Ti ga darujem kot dar za rešitev duš 

v končni bitki proti tiraniji Satana. 

Amen. 

Trpljenje, Moja hčerka, pa če je še tako teţko, je Dar, ki ga podarim tistim, ki 

jim v Svojem Srcu zaupam, zato da lahko rešim duše.  

Ti, Moja hčerka, velikodušno lajšaš Moje trpljenje s svojim odgovorom. Vendar 

pa bo preteklo še nekaj časa preden bom osvobojen Kriţa. 

To se bo zgodilo le, če bom lahko rešil prav vsako dušo na zemlji v teh časih.  

Vaš Jezus 

VELIKI SPOPAD BO POSTAL OČITEN. ČLOVEK BO PROTI 

ČLOVEKU. BRAT PROTI BRATU. 

Sreda, 5. september 2012 ob 14.30 

Moja draga ljubljena hčerka, narod za narodom gre skozi prehod v tem času. 

Niti en narod ne more spregledati dejstva, da so v zraku velike spremembe.  

Ne le, da se začenjajo spreminjati drţavni zakoni, ki so bili v veljavi, ampak tudi 

vera, ki so jo imeli, se zdi, da je izginila.  



Vse manj duhovnikov, vse manj sluţabnikov Moje Katoliške Cerkve glasno 

brani Boţje Zakone.  

Niti ne razglašajo svoje zvestobe Meni. Namesto tega so njihovi glasovi samo 

šepet v hrupu praznega govoričenja in poveličevanja samoljubja. 

Boţjo Besedo preglašajo glasovi ateistov, ki se skrivajo za krinko vladnih 

zakonov, ki jih spreminjajo v imenu t.i. Pravičnosti oz. tolerance, za dobro 

vseh. 

Laţi, ki vam jih predstavljajo, so namenjene uničenju ne le Besede Mojega 

Očeta, ampak Krščanstva po celem svetu. 

Odpad se širi kakor uničujoč poţar in je ţe skoraj dosegel prelomno točko. 

To je čas za Boţje posredovanje. Dovolj je bilo laţi. 

Kralj Laţi zavaja Boţje otroke povsod po svetu. Ne podrejajte se vašim vladam, 

ki razglašajo, da je Boţja Beseda laţ. 

Ne sprejmite novih zakonov, ki opravičujejo smrtni greh. Borite se! Postavite se 

v bran pravici! 

Ne dovolite, da zakoni, ki jih promovira Kralj Laţi, privedejo vas in vaše 

druţine v peklensko brezno. 

Če boste podpirali zakone, ki vam prepovedujejo ţiveti svojo vero, boste trpeli. 

Vaše duše bodo brez hrane in oddaljili se boste od Mene.  

Toda, če boste sprejeli umor in splav in se ne boste zoperstavili temu zlu, potem 

bo vašo drţavo kaznovala Boţja Roka. 

Čeprav se odpad širi povsod po svetu, se na drugi strani povečujejo 

spreobrnjenja in kmalu bo to dvoje trčilo eno ob drugo.  

Veliki spopad bo postal očiten. Človek bo proti človeku. Brat proti bratu. Sosed 

proti sosedu.  

Nastala bosta dva tabora. Na tiste, ki ljubijo Boga in na tiste, ki Ga ne ljubijo. 

Jaz bom vsaki duši dal moţnost, da se odloči, del katerega tabora ţeli postati, v 

upanju, da bodo izbrale Mene, njihovega ljubljenega Odrešenika. 



Vi, Moji apostoli lahko po svojih molitvah, še posebno če molite Litanije (2) za 

Milost Imunitete, k Meni privedete še več duš.  

Nato bom dobre vzel v Svoje Naročje, v trenutku jih bom popeljal na varno, kot 

je bilo napovedano.  

Obljubil sem, da bom rešil vse človeštvo. 

Toda končna odločitev bo odvisna od svobodne volje vsake posamezne duše. 

Vaš Jezus 

 

MOJI POSVEČENI SLUŢABNIKI V TIHOTI PREMIŠLJUJEJO MOJO 

BESEDO 

Četrtek , 6. september 2012 ob 18.30 

Moja draga ljubljena hčerka, moja Cerkev na Zemlji končno začenja spoznavati, 

da sem Jaz tisti, ki svetu govorim po tebi, sedmi glasnici.  

Moji posvečeni sluţabniki v tihoti premišljujejo mojo Besedo, ki pa javno ne 

bodo povedali, da te Besede prihajajo z Mojih Svetih Ust.  

Oni vedo, da te Besede prihajajo od Mene. Dotaknil sem se njihovih src in 

poţivil njihove duše, tako da se bodo sedaj ravnali po Mojih navodilih. 

Tako veliko mojih posvečenih sluţabnikov je sedaj sprejelo Moje Besede, ki jih 

dajem človeštvu v teh časih. 

Oni sedaj potrebujejo Moje posebne milosti, kajti brez njih ne bodo mogli voditi 

Moje črede s pravim pogumom.  

Svojega Svetega Duha sedaj izlivam na Moje posvečene sluţabnike, ki se 

nahajajo v ţupnijah po vsem svetu, da bodo imeli moč voditi Mojo Cerkev skozi 

gosto trnovo dţunglo, ki je pred njo. 

Ne bojte se, Moji ljubljeni duhovniki, kajti nikoli vas ne bom zapustil. 

Čutili boste Mojo Navzočnost v prihajajočih časih, s katerimi se boste soočili, 

ko bo Moje Telo, Moja Cerkev, preganjana.  



Ta Boţja Navzočnost bo vaša glavna opora, ker boste potrebovali Mojo pomoč, 

ki vas bo drţala pokonci, ko boste Boţje otroke vodili po poti do njihove 

zakonite dediščine. 

Sprejmem, da mnogi izmed vas ne boste javno razglašali teh Sporočil. Jaz 

razumem, kako teţko bo za vas javno razglašati Mojo Besedo, ki vam jo dajem 

sedaj po Moji prerokinji poslednjih časov. Toda vedite tole.  

Odgovorni ste za to, da Boţje otroke vodite in usmerite k Resnici. 

Nikdar ne smete sprejeti laţi namesto Resnice. 

Vi veste, da je Resnica Mojih Naukov vklesana v kamen.  

Moji Nauki se nikoli ne spreminjajo. 

Moja Nova Razodetja, ki so zapečatena v Knjigi Razodetja, vam bodo kmalu 

razkrita. 

Zaupajte Vame. 

Sprejmite, da sedaj govorim z vami, kajti nikoli vas ne bi pustil samih. 

Moja dolţnost do Mojega Očeta je, da svet ustrezno pripravim na Moj Povratek 

in tako rešim čisto vsakega Boţjega otroka.  

Vaš Jezus 

TO POSLANSTVO LAHKO PRIMERJATE Z REŠEVANJEM ORJAŠKE 

MEDOCEANSKE POTNIŠKE LADJE 

Petek, 7. september 2012 ob 20.35 

Moja draga ljubljena hčerka, nikdar ne smeš misliti, da sama delaš v tem 

Poslanstvu, čeprav se ti tako zdi. 

Vedi, da mnogi ljudje po vsem svetu sedaj poslušajo Mojo Sveto Besedo in da 

Moja Sporočila rešujejo duše.  

To poslanstvo lahko primerjaš z reševanjem orjaške medoceanske potniške 

ladje.  



Mnogo duš je sedaj opozorjenih pred nevarnostjo in so v naprej obveščene o 

načrtu za rešitev. 

Če bodo poslušale, ne bodo rešile le sebe, ampak tudi ţivljenja svojih druţin in 

prijateljev. 

Mnogi ne bodo poslušali in bodi rekli: ''Kakšna nevarnost?'' Ne bodo sprejeli 

rešilnih čolnov, ker ne verjamejo, da se bo ladja potopila.  

Ne, oni pravijo, da je to laţno opozorilo, laţni alarm. Ko se bo čas potopa ladje 

pribliţeval in bodo poslednji dnevi postali očitni, bodo ljudje vsepovsod iskali 

zavetje.  

Beţali bodo in se poskušali skriti pred eksplozijo, ko se bodo gore potopile v 

morje in ko bo nebo postalo krvavo rdeče, toda ne bodo mogli ubeţati vsemu 

temu. 

Tisti grešniki, ki strašno grešijo proti Mojemu Očetu in ki vedo, kako črne so 

njihove duše, bodo izgubljeni. 

Tisti, ki se bodo borili na strani Zveri, bodo takrat poskušali uiti njenim 

krempljem. Šele takrat bodo namreč spoznali Resnico, toda ne bodo imeli deleţa 

pri Luči.  

Samo tema bo ublaţila njihovo bolečino, toda prinesla jim bo tudi neizprosno 

grozo in trpljenje. 

Ne zavračajte pomoči, ki jo potrebujete, da pripravite svoje duše. Sprejmite, da 

mora biti zlo v svetu izkoreninjeno. 

Tisti grešniki, ki se ne bodo hoteli spreobrniti tudi potem, ko jim bo dana 

Resnica Boţje Besede, ne bodo preţiveli poslednje bitke.  

Vrţeni bodo v ognjeno jezero skupaj z Zverjo in s tem njihovega trpljenja ne bo 

konec. To bo šele začetek. 

Tisti, ki se posmehujete Mojim poskusom, da pripravim vaše duše: vsakršno 

priloţnost vam bom dal, da pridete k Meni.  

Vse bom poskusil, da vas rešim. Če ne boste sprejeli Moje Roke, rešilnega 

čolna, ki ga potrebujete, da ne potonete, se boste utopili v ţalosti.  



Samo molitve drugih vas lahko rešijo.  

Zemlja izgleda tako, kot je izgledala stoletja. 

Nebo izgleda enako. 

Sonce sije tako, kot je vedno sijalo. 

Luna se sveti v jasni noči in človek se še vedno čudi nad Boţjim stvarstvom. 

Toda spremembe so se ţe začele. Tistim, ki ste čuječi, pravim tole. 

Vi prepoznavate in čutite spremembo. Vaša dolţnost je, da molite, da se bodo 

oči človeštva odprle za Resnico in da se bodo srca vseh odprla za Boţjo 

Ljubezen. 

Človeštvo bo rešeno po Ljubezni, ki jo ima Bog do vseh Svojih otrok in po 

odgovoru Njegovih otrok na Njegov Klic. 

Vaš Jezus 

DEVICA MARIJA: ČUDOVITA PRIHODNOST ČAKA VSE BOŢJE 

OTROKE  

Sobota, 8. september 2012 ob 15.30 

Moj otrok, naj vsi Boţji otroci v tišini sedejo in dovolijo Njegovi Luči, da 

preplavi njihove duše. 

Pomembno je, da nekaj časa preţivite v popolni tišini z namenom, da 

premišljujete o Boţji Ljubezni in o načrtu Mojega Sina za rešitev človeštva. 

Čudovita prihodnost čaka vse Boţje otroke. Novo Dobo Miru se bodo veselili 

vsi tisti, ki bodo lahko vstopili skozi njena vrata. 

Preden pride ta dan, bo Satan vloţil vse napore v to, da povzroči razdor in 

sovraštvo v svetu. 

On in njegovi demoni povzročajo razdor med Boţjimi otroki.  

Oni povzročajo umore, splave, sovraštvo, nasilje, preganjanje in vojno na vseh 

koncih sveta. 



Ne bodo odnehali, dokler ne zapeljejo vsake slabotne duše, da podleţe 

skušnjavi, ki jo postavljajo pred njo, da bi grešila proti Gospodu Bogu, Bogu 

Najvišjemu.  

Tako veliko duš je dovolilo, da so jih neopazno odpeljali v temni zapor, iz 

katerega je malo moţnosti za pobeg, ko so enkrat tam.  

Ko Satan enkrat ujame dušo, ne odneha, dokler se je ne polasti popolnoma. 

Zato se morate izogibati grehu, kajti noben greh ni brez posledic. Dovolj je ena 

skušnjava in duša postane slabotna in nemočna.  

Molite, molite, molite proti vojni, ki jo Satan bije proti Boţjim otrokom.  

Kadar nekdo greši proti vam, čeprav ste nedolţna ţrtev, si ne dovolite, da bi mu 

vračali z grehom, kajti točno to Satan ţeli, da storite.  

On hujska eno dušo proti drugi v upanju, da bo med njima zanetil sovraštvo. 

Vsak dan bodite na preţi in nikoli ne pozabite na zaščito, ki vam jo proti Satanu 

daje moj Sveti Roţni Venec.  

Vse duše, vse religije spodbujam, da vsak dan molite moj Sveti Roţni venec. Če 

boste to delali, se vas bo Satan izogibal in vas pustil pri miru, kajti ne more se  

zoperstavljati bolečini, ki mu jo zadaja Moj Roţni Venec, če ga molite vsak dan, 

še posebno če ga molite glasno. 

Pojdite v miru. Vedite, da sem jaz Mati vsega človeštva. 

Jaz sem Mati Odrešenja. Boţji otroci morajo iskati Mojo zaščito. 

Če me boste prosili za pomoč in priprošnjo boste prejeli mnoge milosti. 

Mati Boţja 

Mati Odrešenja 

 

RESNIČNA LJUBEZEN PRIHAJA OD BOGA 

Nedelja, 9. september 2012 ob 10.00 

Moja draga ljubljena hčerka, kadar dvomiš v Boţjo Ljubezen, dvomiš v obstoj 

resnične ljubezni. Vse kar ti ostaja, je pomanjkljiva ljubezen.  



Resnična ljubezen prihaja od Boga. Kadar človek Boga ne ljubi dovolj, prav 

tako ne more ljubiti drugega človeka v polnosti resnične ljubezni.  

Samo tisti, ki imajo v svojih dušah ogenj Boţje ljubezni, lahko resnično izkaţejo 

drugi osebi pravi pomen ljubezni. 

Enako je s tistimi, katerih zakon je blagoslovljen v Moji Cerkvi.  

Boţja Ljubezen, ki bo posvetila na zakon moţa in ţene, ki ljubita drug drugega, 

bo preplavila njune duše, če ljubita Boga, in sta se Mu popolnoma predala, kar 

je tudi potrebno, da občutita mir.  

Resnična ljubezen pomeni mir. Brez ljubezni ni miru, ne glede na to kako zelo 

se trudite, da bi ga našli. Mir lahko pride samo po medsebojni ljubezni. 

Kadar v vašem ţivljenju ni ljubezni, je vse neuravnoteţeno in tam je občutek 

odrevenelosti.  

Da boste našli ljubezen, morate v svojem srcu najti prostor za Boga. 

Da bi našli Boga, morate sprejeti Mene, vašega Jezusa, kot Njegovega 

ljubljenega Sina. 

Kajti, če Mi boste dovolili, vas bom peljal k Njemu. 

Ko bom to storil in ko bo Njegova Luč prodrla v vašo dušo, boste zlahka ljubili 

drugega človeka. 

Boţja Ljubezen, ki prebiva v duši človeka, bo odprla srce drugih ljudi. 

Ljubezen sveti na zlomljena srca, nemir in razdor v svetu. Ljubezen je edini 

način, da doseţete mir, ne le v svojem osebnem ţivljenju, ampak v svetu okoli 

vas.  

Ljubezen prinaša mir, toda mora izvirati iz prave ljubezni do Boga, vašega 

Stvarnika. 

Mir prinaša harmonijo. 

Ljubezen je rešilna bilka za človeštvo. Brez ljubezni ste izgubljeni, osamljeni, 

lačni in nikoli ne boste našli miru. 

Vaš Jezus 



 

KAKO ZELO TRPITE ZA VAŠO ZNAČKO ATEIZMA 

Ponedeljek, 10. september 2012 ob 18.00 

Moja draga ljubljena hčerka, čas, ko bo svet končno spoznal, da Bog obstaja, je 

blizu. 

Vsem tistim, ki se ponašajo s svojim ateizmom in ki ga nosijo kot sijajno 

značko časti, porečem sledeče. 

Ko bo prišel čas in ko boste videli Resnico, ki vam jo bom Jaz pokazal, boste še 

vedno v dvomih.  

Vedite, da so ti dvomi, ki jih zdaj še ne občutite, ker mislite, da poznate Resnico, 

prekletstvo. 

Satan je tisti, ki vas najprej zavede in potem preklinja. 

Vi ste Boţji otroci in ste bili zaslepljeni za Resnico zato, da ne bi mogli vstopiti 

v Novi Raj na zemlji, ki ga je človeštvu obljubil Moj Oče. 

Ko boste videli Resnico in če vas bodo še vedno mučili dvomi, Me prosim 

pokličite na pomoč. Samo ena beseda, samo en klic je vse, kar potrebujete. 

Ţelim, da mi rečete tole: 

Kriţarska Molitev (76) Molitev ateista 

Jezus, pomagaj mi sprejeti Boţjo Ljubezen, ki mi je bila pokazana. Odpri 

moje oči, moj um, moje srce in mojo dušo, da bom lahko rešen. Pomagaj mi 

verovati in napolni moje srce s Svojo Ljubeznijo. Objemi me in me reši 

pred muko dvoma. Amen. 

Moje uboge duše, kako zelo trpite za svojo značko ateizma! 

Kako zelo se neprestano trudite, da bi zakrknili svoja srca za Resnico, Resnico o 

Obstoju Boga. 

Kako zelo se neprestano trudite, da bi za svoja prepričanja pridobili še druge. 

Zakaj mislite, da je tako? 



Zakaj mislite, da toliko energije in napora vlagate v to, da razglašate svoja 

prepričanja?  

To delate zato, da bi dokazali, da Bog ne obstaja.  

Ali se ne zavedate, da kadar to počnete, so vaši napori polni strasti? Kako lahko 

s takšno strastjo izraţate sovraštvo do Boga?  

Če Bog ne obstaja, zakaj Ga sovraţite? 

Kako lahko sovraţite nekoga, ki v vaših očeh ne obstaja? 

Satan je vaš bog, vendar verjetno ne verjamete, da on obstaja.  

Česar pa ne veste je to, da on kontrolira vaš um in ga napolnjuje z laţmi. 

Kako zelo se jočem zaradi vas! 

Kako zelo vas še vedno ljubim! 

Kako zelo hrepenim po tem, da bi vas rešil, preden bo prepozno!  

Vaš Jezus 

 

MOJ DRUGI PRIHOD BO NAZNANIL NOVO DOBO. ČAS JE 

KRATEK. 

Torek, 11. september 2012 ob 19.30 

Moja ljubljena hčerka, končno si se naučila razumeti radost trpljenja, kadar ga 

daruješ s pogumom in svobodno voljo. 

Duše, ki so rešene, ti prinašajo solze veselja, prav tako pa tudi one jočejo od 

veselja, ko so rešene pred peklenskim ogenjem. 

Vedi, namen tega Poslanstva je, da rešim vse duše.  

Nikoli ne pozabite, da je Moj Oče dal človeštvu Milost Imunitete, oroţje, ki 

ga potrebujete, da rešujete duše. 

Sprejmite to oroţje, kajti preko njega se lahko rešijo vse duše.  



Samo pomislite na čudoviti svet, ki je pred vami. 

Nihče ne bo ţaloval za nobenim članom svoje druţine, ki bi se sicer pogubil 

v peklenskem ognju. 

Vi, Moji verni, imate moč, da zaprete Vrata Pekla preko vaših molitev za rešitev 

duš.  

Naj nihče ne zavrne Mojih Besed.  

Ne odvračajte ljudi od tega, da bi sprejeli Milost Imunitete, kajti vem, da 

nekateri Moji posvečeni sluţabniki to počnejo. 

Nekateri to počnejo zaradi napačnega občutka dolţnosti, toda zavedeni so. 

Ta Milost Imunitete je Dar od Boga Očeta.  

Moji posvečeni sluţabniki, vaša dolţnost je, da ga posredujete Boţjim otrokom, 

da bodo pomagali reševati duše.  

Tako zelo veliko dela je še potrebno storiti, da se Moja Beseda razširi, toda ni 

ostalo več veliko časa. 

Pojdite, Moji apostoli, naj bo to vaše poslanstvo, da širite Moje Litanije, še 

posebno Milost Imunitete.  

Ljudem povejte tudi za Pečat Ţivega Boga (Križarska Molitev 33) in za Popolni 

Odpustek za odpuščanje grehov (Križarska Molitev 24). 

Pripravljeni ste, vzemite svoje oroţje v Imenu Boga in pomagajte Meni, vašemu 

Jezusu rešiti človeštvo. 

Moj Drugi Prihod bo naznanil Novo Dobo. Čas je kratek. 

Zapomnite si, popolnoma zaupajte Vame in osvobodil vas bom skrbi in strahu. 

Vse, kar morate storiti je, da se Mi izročite v molitvi. 

Molite za vse duše in vse bo dobro.  

Vaš Jezus 

 



KOMUNIZEM, PRED KATERIM JE ZAHODNI SVET TAKO DOLGO 

TREPETAL, SE SEDAJ NA SKRIVNEM USTVARJA V MOČI 

GLOBALNEGA ZAVEZNIŠTVA MED VLADAMI POVSOD PO SVETU  

Sreda, 12. september 2012 ob 18.55 

Moja draga ljubljena hčerka, Moj namen je, da vzamem v Svoje Sveto Naročje 

krščanske drţave, tako da jim dam moč, ker trpijo zaradi pritiskov, da bi Me 

zanikale. 

Krščanstvu se bo kruto nasprotovalo in na način, ki ga nobena druga 

religija ni deleţna.  

Druge religije ne bodo preganjane in ne bodo trpele na takšen način kot Moji 

verni. 

V Resnico Krščanstva se lahko dvomi. Lahko je napadena in bo prepovedana, 

toda ena stvar se ne bo nikoli spremenila. 

Samo ena Pot obstaja, ki vodi v Hišo Mojega Očeta. Ta Pot sem Jaz, Jezus 

Kristus, Odrešenik človeštva.  

Ne morete priti k Mojemu Očetu, če ne sprejmete Mojega Obstoja. 

Resnice ne morete spremeniti, ne glede na to kako zelo se trudite, da bi jo 

zanikali. 

Laţi bodo zelo kmalu razkrite. Vse religije bodo postale eno, ko bodo priča 

Resnici.  

Zaveza Mojega Očeta, da ponovno pošlje Mene, Svojega edinega Sina, da 

privedem vse človeštvo v Kraljestvo Mojega Očeta, se bo sedaj izpolnila.  

Po tistem, ko boste videli Resnico, bodo tisti, ki bodo še vedno dvomili, skušani, 

da bi Resnico zavrnili.  

Rotim vas, Moji apostoli, povejte jim Resnico zdaj.  

Morda vas sedaj ne bodo poslušali, toda po Opozorilu vas bodo.  

Bitka proti Krščanstvu se je sedaj začela stopnjevati. 



Vse Kristjane kličem, da branite svojo pravico do izkazovanja zvestobe Meni, 

vašemu Jezusu. 

Če tega ne boste storili, boste poteptani in boste prisiljeni pogoltniti laţ 

komunizma.  

Komunizem, pred katerim je zahodni svet tako dolgo trepetal, se sedaj na 

skrivnem ustvarja v moči globalnega zavezništva med vladami povsod po svetu.  

Tisti, ki so v vaših narodih protestirali proti zlobnim reţimom, bodo sedaj 

sprejeli komunizem. 

Takrat bodo nadzorovali vse kar delate, kar jeste, kar zasluţite, ne glede na 

to ali imate ali nimate svojo hišo in ne glede na to ali prakticirate ali ne 

prakticirate svojo vero. 

Nikoli se ne predajte. Nikoli ne obupavajte. Pomembno je, da boste imeli moč v 

času tega preganjanja. Molitev bo vaše oroţje in vam bo pomagala, da boste 

vztrajali. 

Moji apostoli, zaupajte Vame. Ne bom vas pustil dolgo trpeti. Jaz vas bom 

podpiral. To teţko obdobje bo hitro minilo. 

Vaš Jezus 

 

DAR MOJEGA VEČNEGA OČETA JE, DA VSAKEMU SVOJEMU 

OTROKU PODARI NAJBOLJ POPOLNO ŢIVLJENJE V NAJBOLJ 

POPOLNEM SVETU 

Četrtek, 13. september 2012 ob 10.45 

Moja draga ljubljena hčerka, zaradi molitve drugih je bila premagana velika 

ovira pri tem Mojem Poslanstvu, da se Moja Sveta Beseda hitro razširi po vsem 

svetu. 

Molitve, ki jih vztrajno molijo Moji dragi in nadvse ljubljeni verni, so tako zelo 

močne, ker jih molijo s srcem.  



Vsem Mojim apostolom naklanjam velike Milosti, da bodo lahko korakali 

naprej in premagali vsako oviro, s katero se bodo morda soočili v svojem 

prizadevanju za reševanje duš preko tega Poslanstva.  

Moji dragi, ljubljeni apostoli, vedite, da vas Boţji angeli varujejo in vodijo proti 

Mojemu cilju, cilju, da se ves svet spreobrne. 

Mnogi od vas, ki ste se šele seznanili z Mojimi Sporočili, se boste spraševali, ali 

so ta Sporočila preprosto namenjena temu, da ljudi vodijo ali da jih spreobrnejo. 

Ta Sporočila dajem zato, da bi dosegel oboje, toda še bolj pomembno zakaj 

dajem ta Sporočila pa je, da se lahko rešijo vsi ljudje, da bodo vsi ljudje lahko 

ţiveli v Novi Dobi Miru. To je namreč Moja obljuba. To je ta veliki Dar.  

Dar Mojega Večnega Očeta je, da vsakemu Svojemu otroku podari najbolj 

popolno ţivljenje v najbolj popolnem svetu na način, kot je bilo mišljeno od 

začetka.  

Nič ne more in tudi ne bo preprečilo tega, da Novi Raj pride na zemljo.  

Novi Raj se bo dvignil iz sivega mračnega sveta, v katerem ţivite in ki ga je 

omadeţevala pokvarjenost, ki jo je ustvaril Satan. Tako pokvarjen je ta svet, da 

le redki ljudje poznajo Resnico.  

Ljudje ne ločijo med dobrim in zlim. Mnogi zamenjujejo enega z drugim.  

Kadar ljudje sprejmejo zlo kot del svojega ţivljenja in ga opravičujejo, zanikajo 

Boţjo Besedo. Pa vendar samo, ko bodo sprejeli Resnico Boţje Besede, se bo 

lahko izpolnila Zaveza, poslednja Zaveza.  

Načrt poslednjega odrešenja človeštva se uresničuje, a še vedno bo potrebno 

nekaj časa, preden bom lahko rešil tiste duše, ki so izven Mojega dosega.   

Samo Resnica bo odprla njihove oči. 

Samo Resnica, če jo bodo sprejeli, jih bo osvobodila, da bodo lahko vstopili 

skozi vrata Novega Raja. 

Vaš Jezus 

 



MED NARODI SE V TEM ČASU NETI GLOBALNO SOVRAŠTVO IN 

VSE V IMENU BOGA 

Sobota, 16. september 2012 ob 13.45 

Moja draga ljubljena hčerka, med narodi se v tem času neti globalno sovraštvo 

in vse v Imenu Boga.  

Kako malo človeštvo pozna poti Boga, ki so tako zelo oddaljene od sovraštva. 

Sovraštvo ne prihaja od Boga. Sovraštvo uporablja Satan, da bi napadal Boţjo 

Besedo.  

Satan uporablja religijo kot sredstvo, da opraviči sovraštvo.  

Sovraštvo prevzema veliko oblik in se kaţe na številne načine, ki si jih Satan 

pretkano izmišlja in jih polaga v glave ljudi. 

Sovraštvo se lahko uporabi, da prepriča druge, da sprejmejo laţ o drugi osebi z 

namenom, da se podţiga sovraštvo in napetost. 

Sovraštvo se lahko uporabi, da se ustvarja verski razkol in se vnema nasilje s 

preklinjanjem Boţje Besede. 

Kadar nekdo uporablja sovraštvo, da bi opravičil svojo vero v Boga, greši proti 

Bogu na najbolj hudoben način. 

Sovraţiti drugo osebo v Imenu Boga je protislovje, kajti od Boga lahko pride 

samo ljubezen. 

Sovraštvo prihaja samo od Satana. 

Izbira je preprosta: Ali boste izbrali Boga in boste ţiveli svoje ţivljenje v skladu 

z Njegovimi Pravili ali pa boste izbrali Satana in laţi, ki jih on uporablja, da 

uničuje človeštvo in krade duše. 

Vaš Jezus 

 



OPOZORILO ELITNIM GLOBALNIM SKUPINAM, KI S SVOJIM 

VPLIVNIM ZAVEZNIŠTVOM NA SKRIVNEM NAČRTUJEJO 

NADZOR NAD VSEMI NARODI 

Nedelja, 16. september 2012 ob 22.50 

Moja draga ljubljena hčerka, to je opozorilo elitnim globalnim skupinam, ki s 

svojim vplivnim zavezništvom načrtujejo nadzor nad vsemi narodi. 

Vi, ki imate Satana za boga, vedite, da so vaše duše počrnele z oblakom zla, s 

katerim vas je prekril Satan. 

Vi ste v veliki nevarnosti, pa vendar ste se odločili častiti Hudiča, ki ţeli ukrasti 

vaše duše in vas mučiti vso večnost. 

Vaše načrte, da bi izvrševali diktaturo, vladali, nadzorovali in ustvarili 

genocid proti Boţjim otrokom, ne bo le preprečila Roka Mojega Očeta, 

ampak se bo to zlo obrnilo proti vam.  

Zelo hudo boste kaznovani za svojo hudobijo.  

Vaši grehi se Mi gnusijo. Vaše sovraštvo in prezir do tistih ljudi za katere 

pravite, da jim sluţite v svojih vladah, vas bo uničilo za vso večnost. 

Kratek urok, ki ga boste uţivali potem, ko boste zavladali nad vsemi narodi in 

uvedli diktaturo, vam bo prinesel večno bivanje v Peklu. 

Dal vam bom veliko moţnosti, da se odvrnete od te zlobne skupine elitnih sil. 

Toda bodite previdni, kajti ne bom vam dal veliko časa, da to storite. 

Nikoli ne podcenjujte Moči Boga. Ne podcenjujte Njegove Jeze. Čeprav je Bog, 

Moj Večni Oče, Bog velikega Usmiljenja, pa je On tudi Tisti, ki se ga morate 

bati. 

Njegova Moč je Vsemogočna. Njegova Moč nad Satanom bo kmalu dosegla 

vrhunec, tako da bo njega in njegove sluţabnike pahnil v ognjeno jezero.  

Tudi vi boste pahnjeni v Pekel, če boste še naprej uničevali Boţje Stvarstvo, 

Boţje Otroke. 

Moje Oče vam ne bo nikoli odpustil, če boste prestopili meje Njegovega 

Velikega Usmiljenja. 



Na dan, ko bom prišel kot Sodnik, boste trepetali v tako velikem strahu, 

kakršnega človeštvo ne pozna.  

Tisti dan vam bo naloţena kazen v skladu s tem, kako ste ravnali s svojimi brati 

in sestrami, z Boţjimi otroki. 

Opozarjam vas: Boţje Jeze se je treba bati. 

Vaš Jezus 

PROTESTANTSKA DEŢELA, VELIKA BRITANIJA, SE BO KMALU 

SPREOBRNILA IN SLEDILA MENI 

Ponedeljek, 17. september 2012 ob 21.15 

Moja draga ljubljena hčerka, rad bi ti razkril čudeţ, ki ga načrtujem. 

Velika Britanija, protestantska deţela, se bo kmalu spreobrnila in sledila Meni, 

Mojim Naukom in Resnici. 

Ta krščanska drţava je tako zelo dolgo prilagajala in popravljala Boţje Zakone, 

da bi ustrezali njenemu napuhu. 

Velika Britanija, ki je bila nekoč velika krščanska drţava, je grešila skozi 

stoletja proti Boţjim zakonom in prepričevala samo sebe, da sledi Zakonom, ki 

jih je postavila Moja Cerkev na zemlji. 

Molitve vernikov med njimi in ljubezen ter zvestoba, ki so ju v soočanju z 

naprotovanju pokazali krščanski voditelji v Veliki Britaniji, jih je privedla bliţje 

k Mojemu Presvetemu Srcu. 

Ta drţava se bo spreobrnila in Resnica bo rešila na milijone ljudi. 

Antikrist in mnogi njegovi privrţenci vplivajo na številne oblastnike v tej drţavi, 

toda ne bo jim uspelo ukrasti Boţjih otrok. 

Moji verni se bodo v vseh cerkvah po vsej Britaniji zdruţili in Jaz jih bom objel 

s Svojimi Svetimi Rokami. 

Postali bodo močna sila v Moji vojski. Načrt za njihovo zdruţitev se je začel. 

Tukaj je posebna Kriţarska Molitev za Boţje otroke v Britaniji. 



Kriţarska Molitev (77) Za Veliko Britanijo 

O Nebeški Oče, Bog Stvarnik človeštva, prosim Te, prisluhni moji molitvi. 

Rotim Te, reši Veliko Britanijo iz verig zla in diktature. Prosim Te, zdruţi 

nas iz vseh religij, veroizpovedi in ras v eno druţino v Tvojih Očeh. Daj 

nam moč, da se zdruţimo in upremo vsem zakonom, ki nasprotujejo 

Tvojim Naukom. Daj nam moč in pogum, da Te nikoli ne bomo zapustili in 

da ti bomo po naših molitvah pomagali rešiti vse Tvoje otroke. Privedi vse 

moje brate in sestre v edinost, da počastimo Tvojo Obljubo, ki nam prinaša 

Večno Ţivljenje ter vstop v Tvoj Raj. Amen. 

Otroci Velike Britanije, vedite, da vam bo spreobrnjenje, ki bo kmalu objelo 

vašo drţavo, prineslo velike milosti. 

Potem boste skupaj z drugimi narodi pomagali voditi Mojo vojsko proti Mojemu 

Veličastnemu Kraljestvu. 

Vaš Jezus 

JAZ NISEM SIN ČLOVEKOV ZA KAKRŠNEGA ME IMAJO LJUDJE. 

JAZ SEM DRUGAČEN OD TISTEGA, KAR SI LJUDJE 

PREDSTAVLJAJO 

Torek, 18. september 2012 ob 17.40 

Moja draga ljubljena hčerka, to je zelo teţko potovanje za Moje verne, ki sledijo 

temu Poslanstvu.  

Mojim vernim se posmehujejo tisti, katere oni spoštujejo. 

Iz njih se norčujejo tisti, ki trdijo, da so duhovno zreli in prezirajo jih tisti, 

ki zanikajo Mene, Jezusa Kristusa. 

Sprejeti morajo Trnjevo Krono in poniţnost, ki je potrebna, da bodo prenašali 

bolečine in trpljenje v Mojem Svetem Imenu. 

Naj nihče ne podcenjuje trnjeve poti, ki vodi v Večno Odrešenje. 

Če boste vzdrţali to agonijo, boste hitro očiščeni in potem boste lahko pomagali 

drugim, katerih očiščevanje se bo začelo šele po Opozorilu.  



Prišli bodo trenutki, Moji ljubljeni apostoli, ko vam bodo drugi ljudje v 

glavo zasejali laţi, ker hočejo, da opustite to Moje Poslanstvo. 

Preprosto morate ostanite neomajni, spoštljivi in bodite tiho, kadar se soočate s 

takšnim preganjanjem.  

Nikoli na zagovarjajte ali poskušajte dokazovati verodostojnosti Moje Svete 

Besede, ker se boste zapletli in vam bo spodletelo. 

Potem boste doţiveli poraz in boste teţko nadaljevali s širjenjem Moje Svete 

Besede. Drugače povedano, ne boste zmogli iti naprej. Potem boste postali 

zmedeni in nekateri se boste odvrnili od Mene. 

Mnogi Moji verni, ki so vzeli nase svoj kriţ in šli za Menoj v tem Poslanstvu za 

rešitev duš, niso mogli nadaljevati te naporne poti. 

Nekateri so dovolili, da so jim drugi ljudje v glave zasejali semena dvoma. 

Ostali so verjeli laţem, ki so jim bile rečene, naj opustijo to Moje zadnje sveto 

Poslanstvo na zemlji, da pripravim človeštvo na Moj Drugi Prihod. 

Samo tisti s preprosto ljubeznijo do Mene, globoko predanostjo in ki razumejo 

pomen trpljenja pri reševanju duš, so imeli moč, da so nadaljevali.  

Ni lahko hoditi za Menoj, vašim Jezusom. Čeprav vas upoštevanje Mojih 

naukov vodi bliţje k Mojemu Presvetemu Srcu, pa se lahko šele takrat, ko se 

predate resničnosti Kriţa, imenujete Moji apostoli.  

Številne uboge duše mislijo, da bodo prejele velik vpliv, veliko slavo in 

prepoznavnost v svetu, ko bodo odgovorile na Moj Klic. Temu ni tako. 

Jaz sem trpeča ţrtev in v tem leţi Moja Moč nad Satanom. 

Jaz nisem Sin Človekov, za kakršnega Me imajo ljudje. Jaz sem drugačen od 

tistega, kar si ljudje predstavljajo. Jaz si za posrednike Mojih Sporočil izbiram 

nevredne duše.  

Jaz kličem najbolj uboge, najbolj krotke in največje grešnike, ker vam moram 

pokazati, da ste v Mojih Očeh vsi enakovredni. Toda samo tisti, ki razumejo, da 

Jaz lahko sprejmem samo poniţne v duhu in duši, bodo hitro napredovali k 

duhovni popolnosti. 



Če boste trpeli v Mojem Imenu, vas bom poveličal v slavi v Novem Raju. 

Sprejmite Resnico o Mojem Boţanstvu. Sprejmite, da se Jaz ne bom nikdar 

povzdigoval po Mojih pravih prerokih, niti oni ne bodo iskali slave v Mojem 

Imenu. 

Pridite sedaj k Meni z zaupanjem in s popolno predanostjo, da vas bom lahko 

naredil za Svoje. 

Vaš Jezus 

 

NAJPREJ SE BO ZGODILO SPREOBRNJENJE. POTEM 

PREGANJANJE. POTEM ODREŠENJE. V TEM ZAPOREDJU 

Sreda, 19. september 2012 ob 20.45 

Moja draga ljubljana hčerka, v svetu se sedaj dogajajo velike spremembe in Luč 

Mojega Usmiljenja se pribliţuje. 

Naj noben človek ne misli, da se to, kar Jaz govorim, ne bo zgodilo.  

Jaz govorim samo Resnico, zato moraš zaupati Vame. 

Moj Sveti Duh se sedaj naglo spušča na človeštvo, da ga pripravi na Moje 

Veliko Usmiljenje.  

Naj se vsi ljudje pripravijo in širijo Mojo Besedo, da se bodo duše lahko rešile. 

Moja hčerka, dobro je, vse je sedaj pripravljeno, da se Moja Beseda razširi kot 

divja roţa, ki bo pognala korenino v vsakem narodu. 

Sladki vonj Mojega Daru čutijo celo tisti, ki imajo malo vere. Zavedajo se 

namreč sprememb, toda ne razumejo, kaj se dogaja. 

Povejte jim, da se Gospod Bog, Kralj Usmiljenja, pripravlja, da se vrne še 

drugič, da jih reši.  

Moja Zaveza se pribliţuje fazi, ko se bo najprej zgodilo spreobrnjenje. Potem 

preganjanje. Potem odrešenje. V tem zaporedju. 



Zaupajte Vame in se pripravite, kajti čas spreobrnjenja večine človeštva je 

blizu. 

Vi, Moji apostoli se srečujete z mnogimi ovirami. Tole morate storiti:  

Hodite naravnost. Pojdite po poti proti Meni in ostanite pokončni ne glede na 

ţalitve, s katerimi se boste soočali. Če boste tako počeli in se ne zapletali s 

Satanom, ki vas po drugih poskuša prepričati, da dvomite v svojo vero, ga boste 

premagali.  

Zato sem Jaz molčal in sem komaj kaj odgovarjal Mojim toţnikom, Mojim 

krvnikom. V nasprotnem primeru bi dal moč Satanu. 

Moja smrt je uničila moč, ki jo je imel nad Boţjimi otroki. Takrat je izgubil 

moč, da bi ukradel vse duše. Sedaj, ko bom zelo kmalu ponovno prišel, bo 

izgubil vso moč. Toda do takrat bo še naprej kradel duše.  

Bodite močni. Bodite mirni. Bodite pogumni. Jaz sem z vami. Ko boste predali 

svojo voljo Meni in boste popolnoma zaupali Vame, boste zaščiteni. 

Vaš Jezus 

 

REKLI BODO, DA SEM BIL POROČEN. REKLI BODO, DA SEM BIL 

SAMO PREROK. 

Četrtek, 20. september 2012 ob 15.16 

Jaz sem tvoj mistični Ţenin, zato boš še naprej trpela za rešitev duš. 

Moja draga ljubljena hčerka, nastopil je čas, ko se bodo po vsem svetu širile laţi 

o Meni. 

Kot sem ti ţe povedal, si bodo o Meni, Jezusu Kristusu, izmislili laţi in 

neresnice, zato da bodo lahko zanikali Moje Boţansvo.  

Moje Boţanstvo je Vsemogočno. 

Prišel sem v telesu in Sebe poniţal na način, kakršnega ljudje niso pričakovali. 

Nisem prišel oblečen kakor kralj. 



Nisem vpil ali se ponašal kakor kralj, tako da bi drugi padli pred Moje 

Noge. 

Ljudem nisem zapovedal, da Mi sluţijo. 

Namesto tega sem prišel, da bi Jaz sluţil. 

Prišel sem, da bi prosil za vaše odrešenje. Da sem to lahko storil, sem se moral 

poniţati, tako da sem postal človek, ubog človek iz preprostega rodu.  

Čeprav sem prišel kot človek, to ni pomenilo, da je Moje Boţanstvo bilo na 

kakršen koli način ogroţeno. Rojen sem bil brez greha. Nemogoče je bilo, da bi 

Jaz grešil. Imel sem enake telesne potrebe kot človek, a nikdar nisem storil  

greha, ker to ni bilo mogoče. Jaz sem bil čist v mislih, telesu in duhu.  

V mnogih rečeh sem bil kakor človek. Toda vstal sem od mrtvih. 

Laţi, ki bodo kmalu prišle na dan, in ki bodo začele preplavljati zemljo bodo 

zanikale Resnico Mojega Obstoja.  

Rekli bodo, da je Moje Telo še vedno moţno najti. Rekli bodo, da sem bil 

poročen. Rekli bodo, da sem bil le prerok. Nato bodo ponovno poskušali 

dokazati, da sem bil krivoverec. Da sem preklinjal Boga. Posmehovali se bodo 

Mojim Besedam, ki jih sedaj dajem svetu in Me bodo odrinili na stran.  

To bodo storili iz dveh razlogov. Prvi razlog je, da bi oskrunili Moje Boţanstvo 

in Me predstavili kot navadnega človeka. Drugi razlog pa je, da bi ljudje začeli 

dvomiti v Mojo vlogo Odrešenika.  

Kako zelo ţalijo Moje Ime!  

Kako zelo zavajajo Moje verne!  

Ne poslušajte te laţi.  

Ne poslušajte, ko vas bodo poskušali prepričati, da Bog ni ustvaril vesolja.  

Kajti vsa ta zmeda je namenjena temu, da bi oslabila vašo vero in ukradla vaše 

duše.   



Zamašite si ušesa pred tem zlom. Zaprite svoje oči pred neresnicami, kajti vsak 

poskus bo storjen, da vas prepričajo, da Jaz nisem bil Mesija, Odrešenik in 

Zveličar človeštva.  

Kako zelo so slepi!  

Kako zelo malo so se naučili! 

Vaš Jezus 

 

BOG OČE: ČAS MOJEGA SINA SE SPAJA Z VAŠIM ČASOM OTROCI 

IN KMALU BO VSE POSTALO ENO 

Četrtek, 20. september 2012 ob 18.25 

Moja predraga hčerka, kako zelo hrepenim po tem, da bi objel Moje drage 

otroke, da bi jim lahko pokazal, kako zelo jih ljubim! 

Tako veliko Mojih otrok obstaja in so razpršeni po vsem svetu, a tako malo jih 

pozna svojega Očeta, svojega Stvarnika. 

Tistim, ki Me ne poznajo, morate povedati, da jih Jaz ne bom zapustil. 

Dvignil se bom proti zlim silam in Kralju laţi, Zveri, in bom to strašno nadlogo 

popolnoma uničil.  

Šele takrat, ko bodo luske zla umaknjene, bodo Moji otroci lahko videli 

Resnico.  

Otroci, ne skrbite, kajti vaše molitve se dotikajo Mojega Srca in po vaših 

prošnjah bom rešil mnogo Mojih otrok, ki so v temi.  

Moj cilj, da pošljem Svojega ljubljenega Sina, da prevzame Moje Kraljestvo, je 

zdaj določen, čeprav se mnogi tega morda ne zavedajo.  

Čas Mojega Sina se spaja z vašim časom otroci in kmalu bo vse postalo eno. 

Čas za Novi Raj je ţe določen in vse je pripravljeno za novi svet, novi dom 

Mojih otrok. 



Iz Nebes vas pozivam, da zaupajte v Mojega Sina, v Njegovo veliko Usmiljenje 

in v Njegovo obljubo, da bo izpolnil to Zavezo.  

Odpovejte se kakršnim koli dvomom, ki bi vas ovirali pri iskanju resničnega 

miru. 

Ti dvomi ovirajo Moje Milosti, katere ţelim razliti na vas, da vas zaščitim pred 

tem zadnjim obdobjem, ki jih ima Satan še na razpolago za nadzor zemlje. 

Njegov čas se pribliţuje koncu. Nato bo prišel nov začetek. 

Jaz z ljubeznijo čakam, da se Moji otroci vrnejo nazaj v Moje Kraljestvo, v 

Kraljestvo Novega Raja. Tako je bilo zamišljeno ţe od začetka.  

Ljubim vas. Zaupajte v Mojega Sina in počakajte na Moj Klic. 

Vaš Oče 

Bog Najvišji 

 

MATI BOŢJA: NAPOVEDANO JE BILO, MOJ OTROK, DA BODO V 

TEH ČASIH V KATERIH ZDAJ ŢIVIŠ SRCA LJUDI OTRDELA  

Petek, 21. september 2012 ob 15.05 

Moj otrok, kako zlahka človeštvo časti laţne kralje, laţne bogove! 

Mnogi ljudje v današnjem svetu nepremišljeno častijo laţne malike in ne 

čutijo nobene krivde v svojih srcih, ko zavračajo edinega pravega Boga. 

Napovedano je bilo, moj otrok, da bodo v teh časih, v katerih zdaj ţiviš, srca 

ljudi otrdela.  

V iskanju uţitkov bodo celo zavračali svojo lastno druţino. 

V svojem samoljubju in poţrešnosti bodo zavračali revne in tiste, ki stradajo. 

Otroci, sedaj so nastopili ti dnevi. Ljudje sedaj nemočno tavajo po svetu v 

zmedi, in ne najdejo nobene potešitve, zaradi tega pa bodo posegali po vsem, kar 

se jim bo zdelo, da bo zapolnilo njihovo praznino. Ta praznina v njih obstaja 

zaradi tega, ker ne sledijo Resnici in ne častijo Mojega ljubljenega Sina. 



Ne le, da malikujejo laţne bogove, temveč tudi izkazujejo zvestobo tistim 

ubogim dušam, ki promovirajo greh kot nekaj dobrega.  

Ko v teh časih poslušajo laţi o mojem Sinu, hitro verjamejo tem neresnicam. 

Dovoljeno je norčevanje iz mojega Sina, nasprotno pa, kadar kdo kritizira 

nauke, ki ne vsebujejo Resnice, se ljudje v strahu potuhnejo. Mojega Sina se ne 

bojijo. 

Ne bojijo se edinega pravega Boga, ker Ga ne ljubijo. Njihova srca so 

zaprta.  

Še naprej gredo po poti, ki jim ne prinaša tolaţbe. Namesto tega jih ta pot pušča 

nepotešene in prazne. 

Kako zelo se jočem, ko gledam njihovo zmedo! Kako zelo se jočem zaradi 

svojega Sina, ki Mu povzročajo tako velike bolečine s tem, ko ga zaničujejo, ko 

zaničujejo Njega, ki je toliko pretrpel in umrl za njih na najbolj strašen način!  

Kljub temu pa oni še vedno ne razumejo pomena Njegove Smrti na Kriţu. 

Šele takrat, ko bodo sprejeli Jezusa Kristusa, Resničnega Mesija, bodo našli mir.  

Kmalu jim bo moj Sin dal dokaz, ki ga zahtevajo. Ko bodo videli dokaz, se 

bodo morali dokončno odločiti: Ali bodo sprejeli mojega Sina in Resnico ali 

pa bodo sprejeli laţi, s katerimi jih hrani Satan.  

Molite, otroci, da se bodo srca odprla in da bo ljubezen mojega Sina dala moč 

vsem Boţjim otrokom, da sprejmejo Njegovo Roko Usmiljenja. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

  

LAŢNI PREROKI SO ZDAJ PRIPRAVLJENI, DA NAPADEJO TO 

POSLANSTVO 

Sobota, 22. september 2012 ob 15.30 

Moja draga ljubljena hčerka, opozoriti te moram na laţne preroke, ki poskušajo 

ovirati to Poslanstvo. 



Toliko ubogih zavedenih duš, ki verjamejo, da prejemajo boţja sporočila, je 

zavedenih s strani Satana.  

Satan preţi na njihovo ljubezen do Mene in še posebno napada svete in 

predane duše. 

Katerikoli človek, ki trdi, da je prejel sporočilo iz Nebes, in ti naroča, da 

spremeni ali popravi Moja Sporočila, je laţnivec.  

To ni način, na kakršnega Jaz posredujem iz Nebes. Edina Sporočila, ki jih Jaz 

dovolim, da se posredujejo od enega vidca do drugega, so sporočila podpore in 

ljubezni, a le takrat, kadar je to potrebno. 

Sporočila, ki jih prejemajo pravi preroki ali izbrane duše, so ali resnična ali 

laţna. Vmesnega ni.  

Nebesa ne bi nikoli dala sporočila, ki bi nasprotovalo sporočilu, ki ga je iz 

Nebes prejela izbrana duša. 

Varujte se laţnih prerokov! Tisti, ki ne prepoznavajo laţnih prerokov, lahko 

povzročijo grozno škodo, kadar posegajo v Mojo Sveto Besedo. 

Ti, Moja hčerka, se ne smeš zapletati s tistimi, ki pravijo, da prihajajo v Mojem 

Imenu, razen če ti Jaz naročim drugače. 

Laţni preroki so zdaj pripravljeni, da napadejo to Poslanstvo. Ne odzivaj se jim. 

Varuj se teh ljudi, kajti najbolj nevaren od vseh bo človek, ki se bo pojavil in 

trdil, da je on Jaz. 

Moji apostoli, če boste verjeli laţnim prerokom, boste lahek plen Antikrista in 

Laţnega Preroka.  

Zaupajte v Mojo Sveto Besedo. Mnogi od vas še vedno ne morete sprejeti 

Resnice. Ugovarjali Mi boste, toda nič ne boste dosegli. Največja kritika, ki jo 

imate do Mene, je ta, da ljubim vse Boţje otroke, še posebno grešnike. 

Jaz vse ljubim enako. Tisti, ki Me obtoţujete, da sem naklonjen grešnikom, 

vedite tole.  

Nikoli ne poskušajte zmesti drugih tako, da govorite, da Jezus dopušča greh. Vi 

veste, da je to laţ. Jaz sovraţim greh, toda ljubim grešnika.   



Vaš Jezus 

 

TOLIKO LJUDI IŠČE RESNICO IN JE NE MOREJO NAJTI 

Nedelja, 23. september 2012 ob 9.00 

Moja draga ljubljena hčerka, prihaja čas, ko se bo človek moral vprašati – kdo 

sem jaz in zakaj ţivim? 

Edini odgovor, ki človeku prinaša mir, je takrat, ko spozna, da je Boţji otrok. 

Bolje, kot da človek zanika Resnico zaradi pritiskov, ki jih izvršujejo tisti, ki se 

posmehujejo tistim, ki verujejo v Boga, je, da je iskren do sebe. 

On ve, da ljubezen, ki jo čuti, prihaja od Boga. 

On v svojem srcu ve, da beda, ki jo čuti kadar je v temi in obupu, prihaja z druge 

strani, temne strani. 

Tako zelo veliko ljudi išče Resnico in je ne morejo najti. 

Čeprav je Resnica zapisana v Svetem Pismu, mnogi ne morejo sprejeti, da so v 

njem vsi odgovori, ki jih iščejo. 

Sprejeti morate Resnico in se je okleniti zavoljo vašega ţivljenja, kajti to je vaša 

pot k odrešenju. 

Veliko ljudi bo storilo vse, kar je mogoče, da bi zanikali Resnico. Predvsem 

bodo uporabili svojo človeško inteligenco, da raztrgajo Resnico in vas 

prepričajo, da verjamete v laţi. 

Uporabili bodo vse argumente, da bi zanikali Boţjo Resnico. Ti argumenti bodo 

tako prepričljivi, da bodo mnogi verniki teţko zagovarjali Resnico. 

Vaša vera bo prestala preizkušnjo časa, toda le če Mi boste dovolili, da vas 

vodim dan in noč.  

Če ţelite, da vas vodim, svojega pogleda ne smete nikoli odvrniti od Mene in 

morate se nasloniti na Mene.  



Pogovarjajte se z Menoj ob katerem koli času dneva, v avtu, pri delu, v šoli ali v 

svoji cerkvi. Ni pomembno kje, kajti lahko se pogovarjate z Menoj v vsakem 

trenutku in Jaz vam bom odgovoril. 

Ta pot, pot na Kalvarijo, je deleţ Mojih vernih. Na ta hrib se je zelo teţko 

povzpeti. Vzdrţati boste morali ovire in bolečino zavrţenosti s strani tistih, ki 

vam ne bodo dovolili, da ţivite svojo vero. Vrh hriba mora biti vaš cilj. Samo na 

vrhu hriba boste našli svoj mir. 

Vztrajajte, Moji ljubljeni verni, in Mojo Ljubezen boste občutili na način, da 

boste prejeli moč, ki se vam bo zdela neverjetna. 

Ljubim vas. Jaz hodim z vami. Nikoli vas ne bom zapustil. Vse vas 

blagoslavljam. 

Vaš Jezus 

 

PRIPRAVITE SE, DA BOSTE KMALU PRIČA ZNAMENJEM, KI SE 

BODO RAZODELA IZ NEBES 

Nedelja, 23. september 2012 ob 20.00 

Moja draga ljubljena hčerka, z ljubeznijo prosim vse Boţje otroke, da se 

pripravite, da boste kmalu priča znamenjem, ki se bodo razodela iz Nebes.  

Svet bo priča znamenjem na različne načine z namenom, da se Boţji otroci 

zbudijo. Mnogi bodo poskušali zanikati ta znamenja in jih bodo zavračali kot 

vraţeverna in kot, da prihajajo iz domišljije vernikov. 

Tisti, ki boste priča znamenjem, vedite, da vam bodo ta znamenja pomagala 

pripraviti svoje duše. Kajti ko boste nahranili svoje duše in prosili za odpuščanje 

svojih grehov, vaše trpljenje po Opozorilu ne bo tako hudo.  

Sprejmite ta znamenja, te čudeţe, kot Dar iz Nebes. 

Ne zavračajte ali ignorirajte jih, ker so dokaz Moje Obljube, da vas pripravim 

pred Mojim Drugim Prihodom.  

Pojdite zdaj in zaupajte.  



Zaupanje je najpomembnejše dejanje zvestobe do Mene, vašega Jezusa. 

Zaupajte Vame in vse bo še dobro. 

Vaš Jezus 

 

VSAK ČLOVEK, KI SOVRAŢI DRUGE ZARADI NJIHOVE VERE, V 

RESNICI NE LJUBI BOGA 

Ponedeljek, 24. september 2012 ob 15.55 

Moja draga ljubljena hčerka, vsak človek, ki sovraţi druge zaradi njihove vere, v 

resnici ne ljubi Boga.  

Kako zelo se Mi gnusi hinavščina tistih, ki trdijo, da so zvesti Boţji verniki! 

Ti ljudje grozijo, da bodo ubili tiste, ki se z njimi ne strinjajo in umorili tiste, ki 

ţalijo njihove bogove. 

Sovraštvo do drugega je greh. Smrtni greh je umoriti ali na smrt raniti drugega v 

imenu religije. 

Ali ne veste, da ne ravnate po Boţjih Zakonih, če drugega prehitro obsodite na 

smrt zato, ker je ţalil Boga?  

Jaz sedaj kličem vse religije in vse veroizpovedi, ki pravijo, da verujejo v Boga.  

Če verujete v Boga, potem morate izkazovati ljubezen drugim celo takrat, kadar 

vas mučijo ali ţalijo. 

Mnoge poti vodijo do Mojega Očeta, toda obstaja le en Bog. Pravi Bog je 

Stvarnik sveta in v Njegovo Kraljestvo lahko pridete le, če ljubite svojega 

bliţnjega in tudi svoje sovraţnike. 

Zelo lahko je sovraţiti drugega, kajti hudobni duhovi napadajo in mučijo Boţje 

otroke vsako sekundo. Kako zelo se Satan veseli, kadar veren človek, ki odkrito 

izpoveduje svojo ljubezen do Boga, spodbuja sovraštvo in se ne obotavlja 

umoriti tistih, za katere je prepričan, da so njegovi sovraţniki. 



Noben človek ne bo ušel kazni, če bo umoril drugega. Noben človek ne bo 

sprejet v Novi Raj, če bo ubil drugega v Imenu Mojega Očeta. 

Morda vam je teţko in morda vas boli, če nekdo ţali vašo vero, toda za tega 

človeka morate moliti in nikoli ne smete pozabiti na Zapoved: ''Ne ubijaj!'' 

Zapovedi Mojega Očeta so zelo preproste in jasne. Ni jih potrebno razlagati.  

Gorje človeku, ki krši Zakone Mojega Očeta! 

Vaš Jezus 

 

SAMO NA TRI NAČINE SE LAHKO ZAŠČITITE PRED SATANOM  

Torek, 25. september 2012 ob 12.50 

Moja draga ljubljena hčerka, nikoli na smeš postati zadovoljna sama s seboj in 

misliti, da se bo to Delo, kadar se zdi, da dobro poteka, za trenutek izognilo 

napadom Satana. On je besen. On ovira vsako nalogo, ki se je lotiš, ustvarja 

probleme in prepreke, ki te onemogočajo in onesposobljajo. 

Tako veliko ljudi je slepih za nadloge, ki jih Satan povzroča človeštvu. Ljudje 

ne verjamejo, da Satan obstaja, ker ga ne morejo videti. Tisti, ki mu z grehom 

odpirajo pot in mu dovolijo, da vstopa v njihove duše, se nikakor ne bodo mogli 

osvoboditi strašnih bolečin in nezadovoljstva, ki ga prinaša v njihovo ţivljenje. 

Samo na tri načine se lahko zaščitite pred Satanom.  

Prvi način je preko Zakramenta Svete Spovedi, ki očisti vašo dušo, če se iskreno 

kesate svojih grehov. Nekatoličani, prosim sprejmite Dar Popolnega Odpustka,  

Kriţarsko Molitev (24), ki sem jo dal svetu preko tega Poslanstva. 

Drugi način je preko vsakodnevne molitve k Moji Materi, kateri je dana moč, da 

uniči Satana. Njen Sveti Roţni Venec je pomemben ščit, ki bo vas in vašo 

druţino skril pred njegovimi očmi.  

Tretji način je preko Stanja Milosti, ki ga boste dosegli z rednim prejemanjem 

Mene v Svetem Obhajilu. 



Tisti ljudje, in tako mnogo jih je, ki se ţelijo rešiti iz Satanovih krempljev in ki v 

svojih srcih vedo, da so bili posrkani v vrtinec zla, se morajo obrniti k Meni in 

Me prositi za pomoč preko te posebne Kriţarske Molitve (78) Reši me zla. 

»O Jezus, zaščiti me pred močjo Satana. Vzemi me v Svoje Srce. 

Odpovedujem se vsej svoji vdanosti njemu in njegovim zlobnim potem. 

Predajam Ti svojo voljo in s poniţnim in skesanim srcem na kolenih 

prihajam pred Tebe. Svoje ţivljenje izročam v Tvoje Svete Roke. Reši me 

zla. Osvobodi me. Vzemi me v Svoje varno pribeţališče zaščite, zdaj in 

vekomaj. Amen.« 

Vaš Jezus 

 

DEVICA MARIJA: V SVETU SE BODO ZELO KMALU ZAČELE 

VELIKE SPREMEMBE 

Sreda, 26. september 2012 ob 16.40 

Moj otrok, v svetu se bodo zelo kmalu začele velike spremembe. 

Čas je, da se načrt Odrešenja razodene v srcih vseh ljudi po vsem svetu. 

Tako veliko ljudi bo pretresla Resnica o tem, od kod prihajajo in kako se morajo 

odkupiti v Boţjih Očeh. 

Tako zelo nepripravljeni so Boţji otroci na te velike dogodke! Sedaj vas 

opozarjam iz Ljubezni, ki jo ima Bog do vseh Svojih otrok. 

Sami ste odgovorni za to, če ta opozorila zavračate. Če se boste smejali ali 

posmehovali tem Boţjim Posegom, ki se bodo zgodila zato, da privedejo srca 

ljudi v Boţje Srce, boste trpeli. 

Otroci, ves čas morate biti čuječi. Znamenja iz Nebes in čudeţ Boţjega 

Posredovanja, se pribliţujejo iz dneva v dan. 

Molite, da vam bodo dane Milosti, da boste lahko odprli svoja srca za Veliko 

Usmiljenje mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa. 

Sedaj se odpirajo vse poti, da bi Boţji otroci bili pritegnjeni nazaj v zavetje 

Njegovega Presvetega Srca. 



Vaša ljubljana Mati 

Mati Odrešenja 

 

GREH JE LAHKO ODPUŠČEN DOKLER ŢIVITE. PO SMRTI NIČ VEČ 

Sreda, 26. september 2012 ob 22.12 

Moja draga ljubljena hčerka, danes dopuščam, da prestajaš to intenzivno fizično 

trpljenje z namenom, da se reši še več duš.  

Daruj to bolečino za tiste izbrane duše, ki Mi jih moraš pomagati reševati. Ta 

bolečina ne bo dolgo trajala, toda ko boš razrešena te bolečine, vedi, da je bilo 

rešenih mnogo duš pred Peklenskim ognjem in so zdaj v Vicah, kjer se 

očiščujejo.  

Kot duša ţrtev moraš sprejeti, da Jaz lahko dopustim trenutke trpljenja, da tako 

pomagaš reševati duše Boţjih otrok. Nekega dne boš srečala te duše in takrat 

boš razumela koliko veselja to prinaša Mojemu Očetu.Vedi, da kadar trpiš, Jaz 

trpim s teboj, da olajšam tvojo bolečino. Nisi sama. Kadar imaš občutek, da ne 

moreš dihati, je to enak občutek zadušitve, ki ga čutijo duše, katere se po smrti 

soočijo z vonjem Peklenskega ognja.  

Ko bi le ljudje poznali Resnico o ţivljenju po smrti! Potem, ko duša zapusti telo, 

tudi če je v stanju Milosti ali ne, jo Satan muči s svojo močjo zapeljevanja. On 

celo takrat poskuša pritegniti duše k sebi. Molitev za te duše je zelo pomembna.  

Jaz pritegujem duše k Moji Luči. Toda le tisti, ki so v Stanju Milosti lahko 

vzdrţijo Moč Luči Mojega Usmiljenja. Če nimajo čistih duš, se morajo očistiti v 

Vicah.  

Moja hčerka, v Vicah je mnogo stopenj in v skladu z grehi, ki jih je duša 

zagrešila, bo napolnjena z očiščevalnim Ognjem Svetega Duha.  

Vice so za človeka boleče. Tisti, ki morajo nekaj časa ostati v Vicah, to 

doţivljajo kot fizično bolečino, kakor da bi bili še vedno ţivi. 

Naj nihče ne podcenjuje ţrtev, ki jih morate delati, da ohranite svojo dušo v 

stanju, ki bo vredna Kraljestva Mojega Očeta. 



Moj Oče ljubi vse Svoje otroke, toda duše si morajo to pravico zasluţiti, da bodo 

vredne za vstop v Kraljestvo Mojega Očeta.  

Da bodo vredne, se morajo odkupiti v Mojih Očeh dokler še ţivijo ne tej zemlji. 

Kesati se morajo svojih grehov z iskrenim srcem. 

Grešnik se lahko tudi ob smrtni uri zateče k Mojemu Velikemu Usmiljenju, tako 

da Me prosi za odpuščanje svojih grehov. Jaz ga bom sprejel in vzel v Svoje 

Naročje. Nanj bom izlil Svoje Usmiljenje in ga nato za roko popeljal k Vratom 

Raja. 

Greh je lahko odpuščen dokler ste ţivi. Po smrti nič več. 

Vaš Jezus 

 

DVE MILIJARDI DUŠ, KI BODO ZAVRNILE MOJO ROKO 

USMILJENJA 

Četrtek, 27. september 2012 ob 9.00 

Moja draga ljubljena hčerka, Poslanstvo za rešitev dveh milijard duš, ki bodo 

zavrnile Mojo Roko Usmiljenja, mora biti del vsakodnevne molitve tistih, ki se 

imenujejo Boţji Kriţarji.  

Tako zelo veliko čudeţev se bo zgodilo, zaradi tega pa bo večina človeštva 

prejela Dar Odrešenja in vstopila v Novi Raj.  

Kakšno bolečino čutim v Svojem Presvetem Srcu zaradi teh izgubljenih duš! 

Zaradi tega morajo Moji apostoli močno moliti, da bomo lahko vsi zdruţeni kot 

ena druţina v Novi Dobi, kajti če bo Moja druţina razbita, Mi bo to povzročilo 

strašno trpljenje.  

Prosim vas, da rešite te duše, ki bodo trmasto zavrnile obstoj Boga, tako da 

molite to Kriţarko molitev (79) za 2 milijardi izgubljenih duš: 

O dragi Jezus, rotim Te, izlij Svoje Usmiljenje na vse izgubljene duše. 

Odpusti jim, ker te bodo zavrnile. Uporabi mojo molitev in trpljenje in po 

Svojem Usmiljenju razlij nadnje milosti, ki jih potrebujejo za posvečenje 

svojih duš. Prosim Te za Dar pomilostitve za njihove duše. Prosim Te, odpri 



njihova srca, da bodo prišle k Tebi in Te prosile, da jih napolniš s Svetim 

Duhom, da bodo sprejele Resnico Tvoje Ljubezni in ţivele s Teboj in z vso 

Boţjo druţino na vekomaj. Amen. 

Mnogim ni lahko sprejeti Boţje Usmiljenje. To je zaradi vpliva, ki ga ima nad 

njimi Satan, le da se v mnogih primerih oni tega ne zavedajo. 

Kljub temu nekateri brez dvoma vedo, da Bog obstaja, pa vendar so izbrali 

Satana v polnem zavedanju, da Bog obstaja in da jih je On ustvaril. Obračajo se 

proč od Boţjega Kraljestva.  

Izbrali so si kraljestvo, ki jim ga je obljubil Satan. Oni verjamejo, da jim bo ob 

koncu časov to kraljestvo dalo veliko bogastvo, velika čudesa in da bo to sijajni 

svet, toda to ni res. Tam jih čaka le veliko ognjeno jezero, kjer jih bo Satan 

mučil. On jih bo mučil celo večnost. Trpeli bodo vsako sekundo, kajti njihova 

bolečina se ne bo mogla nikoli končati. 

Zdaj veste, zakaj Jaz tako strašno trpim, kajti ţe sama misel na trpljenje, ki čaka 

te duše je za Mene preveč. 

Moji verni, samo vaše molitve in Moje Usmiljenje, so njihovo edino upanje.  

Pomagajte mi jih rešiti. 

Vaš Jezus 

TA ČLOVEK BO REKEL LJUDEM, DA JE MESIJA IN MNOGI 

SVETOVNI VODITELJI MU BODO PLOSKALI 

Petek, 28. september 2012 ob 22.15 

Moja draga ljubljena hčerka, velike spremembe, ki so bile napovedane, da se 

bodo zgodile pred Mojim Drugim Prihodom, se bodo začele odvijati ena za 

drugo. 

Zelo kmalu se bodo v svetu pojavili sleparji, ki bodo trdili, da prihajajo v Mojem 

Imenu. 

Ti laţni šreroki bodo zavedli mnogo ljudi, ker se bodo predstavili svetu na 

slovesen način. 



Toda eden izmed njih bo zavedel mnoge, ker se bo predstavil kot kralj, na 

poniţen način, z namenom, da bi ljudi prepričal, da je on Jaz, Jezus 

Kristus.  

Ta človek bo rekel ljudem, da je Mesija in mnogi svetovni voditelji mu bodo 

ploskali.  

Sprva ga bodo predstavili kot izrednega in sočutnega političnega voditelja. 

Kot sem ti ţe povedal, bo izgledal kot nadarjen mirovnik. Njegovo vedenje in 

privlačnost bosta izraţala mistično podobo in zdelo se bo, da je boţanskega 

izvora. 

Njegov privlačen izgled in njegova privlačna osebnost bosta privabila mnoţice.  

On se bo v svetu kmalu pojavil in njegov prihod bo nenaden.  

Tisti voditelji, ki ga bodo predstavili kot rešitelja, kot človeka, ki bo končal 

vojno na Bliţnjem Vzhodu, so spoštovani v mnogih delih sveta. Zaradi tega 

bodo ljudje tega laţnega mesija tako zlahka sprejeli.  

Po določenem času se bo njegova priljubljenost razširila. Mediji bodo 

poveličevali njegove diplomatske sposobnosti in imel bo veliko privrţencev.  

To je človek, ki bo rekel, da je on Mesija. Vsem bo rekel, da je on Jezus Kristus, 

ki je prišel, da naznani svoj drugi prihod. 

On je Antikrist. 

Ne dajte se zavesti niti za trenutek. Jaz, Jezus Kristus, sem prvič prišel v telesu, 

da rešim človeštvo. Toda vedite tole. Tokrat ne bom prišel v telesu. Prišel bom 

kot tat ponoči. Svet bom pripravil preko teh Sporočil, toda ne bom vam povedal 

dneva ali ure Mojega Drugega Prihoda, ker tega ne vem. Samo Moj Oče ve za 

dan in uro. 

Jaz bom naznanil Moj Drugi Prihod z znamenjem, ki se bo pojavilo na 

nebu po vsem svetu.  

Kdorkoli, ki trdi, da je Jezus Kristus in ki hodi po zemlji kot človek, je 

laţnivec.  



Beţite, kajti Antikrist bo prinesel neizrekljivo bedo in trpljenje. Njegova prevara 

bo pritegnila duše v laţno ljubezen do Boga. On bo izkrivil Resnico. Tisti, ki mu 

bodo sledili, bodo v veliki nevarnosti. 

Veš Jezus 

 

VERNIKI NIKOLI NE SMEJO MISLITI, DA SO VARNI ZATO, KER 

POZNAJO RESNICO 

Sobota, 29. september 2012 ob 19.15 

Moja draga ljubljena hčerka, vsem tistim, ki verujejo Vame, Jezusa Kristusa, 

moram povedati, da se zbudite in ţivite sedaj svoje ţivljenje v Meni. 

Ta Sporočila niso dana le zato, da opozorijo tiste, ki ne verujejo v Kristusa, 

Odrešenika človeštva, temveč so tudi namenjene tistim, ki verujejo v Boga.  

Verniki nikoli ne smejo misliti, da so varni zato, ker poznajo Resnico. 

Tisti, ki pravite, da poznate Resnico Mojih Naukov, nikoli ne smete biti 

zadovoljni sami s seboj. Sicer se lahko zgodi, da boste zanemarili delo, ki je 

potrebno za posvečenje vaših duš. 

Verniki lahko postanejo zmedeni glede Mojih Naukov. Tako veliko jih ne 

razume pomena Mojega Drugega Prihoda.  

Mnogi Moji verni mislijo, da se bo vse človeštvo v vsakem primeru pripravilo 

na Moj Drugi Prihod in da bodo po Mojem Usmiljenju vsi rešeni. O, kako si 

ţelim, da bi bilo to res! Kakšno olajšanje bi Mi to prineslo! Ţal pa mnogi ne 

bodo pripravljeni. Mnogi ne bodo hoteli poslušati Mojih opozoril in navodil. 

Zaradi tega se ne bodo mogli ustrezno pripraviti.  

Moj Drugi Prihod se bo zgodil. Tisti verniki, ki pravite, da verjamete v Resnico, 

vsebovano v Svetem Pismu, vedite tole. Lahko je sprejeti tisto, kar je bilo 

napovedano v Svetem Pismu in kar se je ţe zgodilo. Ni pa tako lahko sprejeti 

prerokb, katera se morajo v svetu še uresničiti.  

Sprejmite tudi dejstvo, da vam bom dal Boţja Sporočila, da vas pripravim. 

Sprejmite, da se ta priprava dogaja prav zdaj.  



Bodite čuječi ves čas. Ne zavrnite Me tokrat, kajti sedaj je čas priprave.  

Bodite hvaleţni za ta veliki dar.  

Vaš ljubljeni Jezus 

 

DANES JE TOLIKO LJUDI OBSEDENIH Z ISKANJEM SLAVE IN S 

SAMOPOVELIČAVANJEM 

Sobota, 29. september 2012 ob 23.00 

Moja draga ljubljena hčerka, zakaj toliko ljudi v svetu misli, da so nesmrtni? 

Danes je toliko ljudi obsedenih z iskanjem slave in s samopoveličevanjem. 

Mnoge od tistih, ki iščejo in doseţejo veliko prepoznavnost v svetu in velik 

uspeh, drugi malikujejo, ker mislijo, da je to slava, za katero se morajo 

prizadevati in katera jih bo izpolnila. 

Zelo malo svojega časa porabijo za to, kar je res pomembno. Hodijo po drugih, 

da bi dobili tisto, kar hočejo zaradi svoje nenasitne ţelje po tem, da bi uţivali 

slavo pri ljudeh. 

Njihovo nečimrnost napaja svet zabave in mediji, ljudje pa jim ploskajo za 

njihovo prizadevanje po samozadostnosti. 

To je tisto, za kar si običajni ljudje danes prizadevajo. Odkrito občudujejo 

takšno častihlepje in to postane kakor religija. Malikujejo tiste, ki v tem uspejo 

in potem začnejo posnemati njihovo ţivljenje.  

Niti enkrat ne pomislijo, da so te stvari prazne. Nikoli se ne ustavijo, da bi se 

vprašali: ''Ali je to glavni namen mojega ţivljenja?'' 

V večini primerov ne verujejo v Boga, kajti če bi, bi vedeli, kako je Bog 

nezadovoljen s takšnim načinom iskanja priljubljenosti pri ljudeh. 

Če človek neprestano išče pozornost, priljubljenost in je obseden s podobo, 

kakršno si svet ustvarja o njem, ne razume, kako kratka je ta pot. Sčasoma bo 

izginila in ostal bo izpraznjen in v sebi ne bo imel ljubezni, ki bi jo delil z 

drugimi. 



Oni porabijo tako zelo veliko časa za ljubezen do samih sebe, da ne bodo imeli 

prostora za kakršno koli drugo ljubezen. Oni postavljajo svoje potrebe pred 

druge ljudi. Naredili bodo vse, vključno z dejanji, ki ţalijo Boga, da bodo 

dosegli svojo lastno slavo.  

Tej generaciji je bilo rečeno toliko laţi o tem, kako naj ţivi svoje ţivljenje. V to 

jih prepričuje svet, ki verjame, da so materialni dobiček, slava, izobrazba in 

ambicije, ki prinašajo veliko občudovanje s strani drugih, najbolj pomembne 

stvari, za katere si je potrebno prizadevati.  

Kako zelo malo vedo! Kako zelo bodo pretreseni, ko bodo spoznali, kako zelo 

so se motili! 

Ljudje, ki ţivijo takšno ţivljenje, bodo razočarani, kadar njihovo poţelenje ne 

bo potešeno. Nobeno od dejanj, da bi dosegli še več uţitka v svojem 

prizadevanju po častihlepju, jim ne bo prineslo miru. 

Molite, da bodo ljudje kmalu spoznali, da iskanje slave in samopoveličevanja 

človeka zadovolji samo za kratek čas. Samo en cilj je, za katerega bi si morali 

prizadevati in to je, da sledite Gospodovim Naukom.  

Če boste sledili Gospodovim Naukom, boste imeli mir.  

Še vedno boste lahko uţivali mnogotere stvari tega sveta, toda razumeli boste, 

kaj je zares pomembno. 

Tolikim mladim ljudem je zelo pomembno to, kaj si o njih mislijo drugi. Ta 

pritisk, da bi v ţivljenju dosegli enake cilje kot ti slavni ljudje, ki jih občudujejo, 

uničuje njihove duše.  

Zaslepljeni so za resničnost tistega, kar je všeč Bogu.  

Zaslepljeni so za Resnico.  

Samo Resnica jim bo prinesla zadovoljstvo, mir, ljubezen, veselje in srečo. 

Jaz sem Ţivljenje, ki ga iščejo. 

V Meni bodo našli ţivljenje slave.  

To je slava, ki jo morajo iskati. 



Kajti ţiveli bodo ţivljenje Velike Slave v Novem Raju, če pridejo k Meni.  

To je edina slava, ki jim bo prinesla neizrekljivo veselje.  

Vaš Jezus 

 

BOŢJA LJUBEZEN, KO JO ČLOVEK ENKRAT OBČUTI, JE NEKAJ, 

BREZ ČESAR NIHČE NE MORE ŢIVETI 

Ponedeljek, 1. oktober 2012, ob 16.30 

Moja draga ljubljena hčerka, sprijazniti se moraš, da bodo Moji verni, ki 

verjamejo v ta Sporočila, od časa do časa prestajali hudo trpljenje. 

Mnogi se bodo razveselili, ko bodo prebrali Mojo Sveto Besedo, in jo bodo 

sprejeli kot čudeţ. 

Ostali bodo prav tako sprejeli Moja Sporočila, toda ob določenih dnevih bodo 

razdvojeni od dvomov, ki jih bodo napadli. Ti dvomi so nekaj normalnega. 

Nekateri se bodo nenehno spraševali ali ta Sporočila resnično prihajajo iz 

Nebes. Nato bodo polni tesnobe, ker bodo spoznali, da se bodo njihova 

ţivljenja spremenila in da bodo doţiveli Moj Drugi Prihod. 

To pomeni, da se bodo ţivljenja, ki so jih ţiveli doslej, spremenila do 

nerazpoznavnosti. 

To je za mnoge zastrašujoče, ker se hočejo oklepati svojega starega 

ravnodušnega ţivljenja, ne glede na to kako nesrečno se počutijo. 

Mučijo jih strah pred prihodnostjo, strah pred Boţjo Roko in strah pred 

Satanovo vojsko. Čeprav Moja Sporočila lahko občasno vzbudijo strah v 

njihovih srcih, pa kljub temu prinašajo tudi tolaţbo. 

Eno je gotovo. Občutili bodo Mojega Svetega Duha v svojih dušah in brţ ko se 

bo to zgodilo, bodo spoznali Boţjo Ljubezen. 

Ko človek enkrat občuti Boţjo Ljubezen, brez nje ne more več ţiveti. Boţja 

Ljubezen prinaša mir. Torej, ne glede na to kako zelo ste prestrašeni, Moji 

verni, si morate zapomniti, da vas Jaz, vaš Jezus, ne bom nikoli zapustil. 

Vi ste Moji. 

Ja sem Ţivljenje v vaših dušah. Po Meni boste rešeni. Jaz sem poln Usmiljenja 

do duš, ki Me prosijo za pomoč. Jaz ne bom dopustil, da trpite po rokah 
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Satanovih privrţencev. Jaz vas bom prekril s Svojo Predragoceno Krvjo. 

Nimate se česa bati. 

Namesto tega vam bom dal milosti, da se pripravite. Pogumni morate biti. Ne 

dovolite, da dvomi zameglijo vašo ljubezen do Mene in vas zaslepijo za 

Resnico teh Sporočil. 

Ta Sporočila so Moj Dar vam. Ta Sporočila vam dajem zato, da boste 

zaščiteni in obvarovani pred zlom. 

Vedno Me prosite, naj odstranim vaše strahove, kajti v vaše glave jih kot 

semena nezadovoljstva polaga Satan, da bi vas zmedel. 

Blagoslavljam vas. Dajem vam mir. Varujem vas.  

Vedno zaupajte Vame. 

Vaš Jezus 

 

DEVICA MARIJA: ŠTEVILNI VODITELJI CERKVE MOJEGA SINA 

NE REČEJO NIČESAR. NIČ VEČ JAVNO NE BRANIJO SVETEGA 

IMENA MOJEGA SINA. 

Torek, 2. oktober 2012, ob 15.30 

Moj otrok, ljudje čedalje bolj ţalijo Ime mojega ljubljenega Sina, Jezusa 

Kristusa. 

Ni jim dovolj, da Ga zavračajo, mnogi hočejo tudi ţaliti Njegovo podobo v 

glavah tistih, ki verujejo Vanj. 

Kriţanje Telesa mojega Sina, Kriţanje Njegove Cerkve, se stopnjuje. 

Številni voditelji Cerkve mojega Sina ne rečejo ničesar. Nič več javno ne 

branijo Svetega Imena mojega Sina. Primanjkuje jim poguma, da bi branili 

Telo mojega Sina, Njegovo Cerkev na zemlji. 

Mnogi nočejo pritegniti nezaţelene pozornosti zaradi grehov duhovnikov v 

preteklosti. Mnogi preprosto nimajo močne vere, potrebne za to, da bi bili 

resnična priča Resnice Naukov mojega Sina. 

Toliki na svetu ne verujejo v Obstoj mojega Sina, in zaradi tega On joče.  

Toliki, ki pa poznajo Resnico, mislijo, da je sprejemljivo izkazovati 

nespoštovanje s poslušanjem bogokletja in še vedno ostanejo tiho. 
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Otroci, vi morate javno in brez strahu razglašati Resnico Kriţanja mojega Sina. 

Ljudje vas bodo poslušali. Prisluhnili vam bodo. Če bi vsak sluţabnik mojega 

Sina ostal tiho, kdo bo potem govoril o mojem Sinu? 

Kdo bo širil Njegovo Sveto Besedo v teh časih, ko toliko Boţjih otrok zanika 

Obstoj Boga? 

Zelo kmalu ne bodo imeli več opravičila. Ko bodo videli stanje svojih duš, 

bodo prvič spoznali, da imajo dušo. 

Molite, da po tem postanejo močnejši in da postanejo pravi Kristusovi vojaki. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

KRŠČANSTVO JE NAPADANO IZ ENEGA GLAVNEGA RAZLOGA  

Sreda, 3. oktober 2012, ob 13.30 

Jaz sem tvoj ljubljeni mistični ţenin, Sin Človekov, rojen iz Brezmadeţne 

Device Marije. 

Moja draga ljubljena hčerka, vsaka grozota, ki sem ji bil priča v Vrtu 

Getsemani, ko Me je skušal Satan, se sedaj pred Mojimi Očmi odvija v svetu. 

Ljudje so vsepovsod izgubili svojo vero. Blodijo v morju zmede in v stanju 

odpada od vere, ki ga prej na svetu ni bilo videti v tako velikem obsegu. 

Ljubezen drug do drugega je ugasnila. 

Spoštovanje potreb drugega ne velja več za občudovanja vredno lastnost. 

Pohlep, poţelenje in zavist obvladujejo mnoga človeška srca v današnjem 

svetu. Njihova srca so hladna. Ljudje ne cenijo več ţivljenja in nimajo 

pomislekov glede umora. Umor imajo za nekaj samoumevnega. 

Krščanstvo je napadeno iz enega samega razloga, in sicer zaradi tega, da bi 

zakoni, ki dopuščajo greh, lahko z lahkoto bili uvedeni v vaših drţavah. 

Obsedenost z laţnimi religijami in laţnimi maliki je zelo razširjena. 

Moja Cerkev se ruši. Moji posvečeni sluţabniki v večini primerov ne 

poudarjajo nevarnosti greha in resnice Večnega Ţivljenja. 

Sovraštvo, vojna, pohlep, poţelenje, zavist in samoljubje so vsi povezani v 

enem napačnem stanju, stanju, ki nima nič skupnega z Resnico Mojih Naukov.  
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Takrat, v Vrtu Getsemani, sem vedel, da Moje Smrti na Kriţu ta generacija 

danes ne bo sprejela. To je bila bolečina, ki je prebodla Moje Srce kakor meč. 

Ţrtev, ki sem jo storil za človeka, da bi ga odrešil v Očeh Svojega Očeta, danes 

ljudje ne sprejemajo. Koliko so pozabili! Koliko jim ni bilo povedanega! Vse 

to se dogaja zaradi greha tolerance, ki se v svetu kaţe kot nekaj dobrega. 

Vojne in sovraštvo se širijo kot virus, načrtuje pa jih Satan. Bolečina Mojih 

vernih se bo zdruţila z Mojo bolečino zaradi nemoralnosti tistih voditeljev 

vlad, ki sledijo laţem, ki jih je v njihove duše poloţil Satan. 

Satan in njegovi demoni so zelo močni. Nikoli, niti za trenutek ne verjemite, 

da je enostavno osvoboditi osebo, ki jim je dovolila, da so se vtihotapili v 

njeno dušo. Ti demoni ne bodo zlahka odnehali in bodo odvračali duše, ki 

hočejo priti k Meni, njihovemu Jezusu in Me ţelijo prositi za pomoč, tako da 

jih bodo napravili nemočne. 

Tem dušam bo moliti mučno. Besede ne bodo prišle iz njihovih ust. Občutili 

bodo popoln odpor, da bi mislili na Mene. Naj se še tako trudijo, bo to zelo 

zahtevna naloga. 

Tisti, ki pravite o sebi, da ste dobri ljudje, ki drugim ne storite nič hudega, a ki 

obenem Mene, Jezusa, niste sprejeli v svoje ţivljenje, vedite tole. Vi ne sledite 

Kristusu. Če ne boste prišli k Meni, ne boste mogli biti sprejeti v Kraljestvo 

Mojega Očeta. 

Pripraviti se morate za vstop v Kraljestvo Mojega Očeta.  

Satan lahko tako zelo hitro napade duše in jim povzroči zmedo, da so mnogi 

ujeti nepripravljeni. 

Ti časi velikih nemirov v svetu in pomanjkanje zavedanja o Mojem Očetu, 

Bogu Stvarniku vseh stvari, imajo lahko za posledico le eno stvar: Katastrofo.  

Kazen bo prišla na svet, da reši in očisti človeštvo. 

Če ljudje nočejo poslušati, ne bodo slišali Resnice. 

Resnica bo rešila ne samo njihova ţivljenja na tej zemlji, pač pa jim bo dala 

tudi Večno Ţivljenje. 

Nesprejetje Resnice ima za posledico smrt, tako telesa kot duše. 

Prišel je čas, da se ljudje odločijo. Jaz jih ne morem prisiliti, da Mi sledijo. 

Kljub vsem darovom, milostim in čudeţem, ki jih bodo doţiveli, Mi bodo še 

vedno obračali hrbet. 



Kljub Mojemu Velikemu Usmiljenju bodo nekateri še vedno raje izbrali smrt 

kot ţivljenje. 

Vaš Jezus 

 

BOG OČE: MOJA ROKA PRAVIČNOSTI ČAKA, DA KAZNUJE 

TISTE VLADE, KI SPLETKARIJO, DA BI ŠKODOVALE MOJIM 

OTROKOM 

Četrtek, 4. oktober 2012, ob 14.55 

Moja predraga hčerka, ţelim, da veš, da je Moje Usmiljenje veliko, čeprav bo 

svet moral prestati veliko očiščevanje, ki ne utegne biti prijetno. 

Jaz sem ocean Usmiljenja in bom izvršil velike spremembe, da zagotovim, da 

bodo vsi Moji otroci rešeni pred katastrofo. Katastrofa, o kateri govorim, 

vključuje delo skrivnostne zle sile v svetu, ki skuša nadzorovati vse narode za 

svojo podlo korist. 

Tako zelo veliko teh duš zavrača Usmiljenje Mojega ljubljenega Sina. Toliki 

Ga ne bodo priznali. Še naprej brezbriţno povzročajo trpljenje tistim nad 

katerimi imajo nadzor. Ne zavedajo se, da njihovi grehi ne bodo ostali 

neopaţeni. Borili se bodo zoper Moč Moje Roke, toda Moja Roka bo padla na 

njih in jih uničila. 

Sčasoma bodo spoznali Boţjo Moč, toda za mnoge od njih bo ţe prepozno. 

Celotno človeštvo bo v kratkem priča vsakemu Mojemu Dejanju, vključno z 

velikimi čudeţi. Jaz bom storil vse, kar lahko, da rešim človeški rod v Svojem 

Velikem Usmiljenju, ki bo zajelo človeštvo kakor velik ocean. Nihče ne bo 

ostal nedotaknjen od Mojih Darov. 

Ko se bo to zgodilo, bom zasledoval te ljudi, ki Me bodo odrivali, čeprav bodo 

vedeli, kdo sem Jaz. 

Nato bodo pokončani tisti svetovni voditelji, ki ne bodo uvedli Mojih Zakonov 

in ki bičajo zemljo s svojo krutostjo do Mojih otrok. Takrat ne bom dovolil, da 

bi ušli Moji Pravičnosti. 

Po tem Sporočilu jih opozarjam naj se zaustavijo. Prositi Me morajo naj jih 

vodim, če se počutijo neprijetno ali pod pritiskom, da v narodih uvedejo 

zakone, ki bodo povzročili stisko. 

Sedaj jim dajem na razpolago čas, da prenehajo s tem, kar počnejo, in da Me 
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rotijo, naj jim pomagam, da se zoperstavijo zlobnim reţimom, ki se načrtujejo 

zoper njihove sorojake. 

Oni vedo o čem govorim. 

Jaz sem Stvarnik človeškega rodu. Jaz poznam vsakega Svojega otroka. Jaz 

vem kaj vidijo. Vem kaj čutijo. Vem kako razmišljajo. Jaz poznam tudi tiste 

med njimi, ki so prisegli zvestobo dejanjem, ki povzročajo silno trpljenje 

ljudem po vsem svetu. 

Moja Roka Usmiljenja čaka, da vas privede nazaj v zavetje Mojega Kraljestva. 

Moja Roka Pravičnosti čaka, da kaznuje tiste vlade, ki spletkarijo, da bi 

škodovale Mojim otrokom. Ne bom vam dovolil, da povzročite to trpljenje. 

Kajti takoj, ko boste uvedli zakone, zasnovane, da nadzorujejo tiste, ki jim 

sluţite, in ki se Mi gnusijo, bom Jaz poslal takšno kazen, da bodo vsi brez 

dvoma spoznali kdo je povzročil to kazen. 

Vi ste Moji otroci in Name se morate obrniti po zaščito. Brez Moje zaščite 

boste prepuščeni na milost in nemilost Satanu. 

Ne pozabite, Satan sovraţi vse vas. Pa vendar zaradi njegovih močnih in 

premetenih zapeljivih potov sledite njegovi teţnji po moči kakor suţnji. 

Če boste na tej zemlji izbrali vpliv, zaradi katerega boste postali prepoznavna 

osebnost v svetu in kateri vas bo povzdignil nad Gospodove poti, boste 

zavrţeni. 

To svarilo se vam daje, da zagotovim, da boste razumeli, da obstaja samo en 

Stvarnik. Samo en, ki je ustvaril človeštvo. Samo en, ki ima moč, da napravi 

konec vsemu, kar obstaja na zemlji. 

Bog Najvišji 

Stvarnik vseh vidnih in nevidnih stvari 

 

BOŢJA LUČ JE PRISOTNA V ČISTO VSAKEM IZMED VAS 

Sobota, 6. oktober 2012, ob 23.05 

Moja draga ljubljena hčerka, da bi Me resnično ljubili, morate gledati na druge 

skozi Moje Oči. 

Kadar gledate drugo osebo, pazljivo opazujte in poskušajte videti Mojo 

Navzočnost, kajti Jaz sem navzoč v vseh dušah, celo počrnelih. 
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Jaz sem v njih. Glejte in Me boste opazili. To je ena izmed najbolj izrednih 

milosti, ki jih Moj Večni Oče daje vsakemu od Svojih otrok. 

Boţja Luč je prisotna v čisto vsakem izmed vas. 

To je ljubezen in vsaka duša ima zmoţnost za ljubezen. 

Ko boste gledali na druge skozi Moje Oči, boste začutili ljubezen, to pa se bo 

dotaknilo vaše duše na način, ki ga ne boste mogli zanikati. Ta ljubezen je 

resnična, čeprav je ne morete videti ali se je dotakniti. Prav tako vam jo bo 

teţko pojasniti drugim. Pa vendar je tam. 

Če bi vsi Boţji otroci lahko videli Navzočnost Mojega Očeta v Njegovih 

otrocih, potem bi mir vladal na zemlji. Iščite ljubezen in jo boste našli.  

Vzemite si čas, da razmislite o tem, kar vam sedaj govorim. Luč Boţje 

Ljubezni je kakor bleščeča zvezda, prisotna v vsaki duši. V nekaterih ljudeh 

ta Luč zelo sveti in začutite lahko kako vas zajame ljubezen tiste osebe. V 

drugih je ta Luč samo medlo svetlikanje, ki ga je teţko najti, pa vendar je 

kljub vsemu tam. 

Kadar gledate drug drugega, o tem mislite takole. Bog je ustvaril vsakega 

izmed vas. Vi ste bratje in sestre v Njegovih Očeh. On je tako zelo vesel, ko 

vidi, kako Njegovi otroci izkazujejo ljubezen in spoštovanje drug do drugega.  

On čuti strašno bolečino kadar se Njegovi otroci prepirajo med seboj in 

povzročajo trpljenje drugim. Kakor vsakega starša Ga boli, kadar si Njegovi 

otroci ne izkazujejo Njegove Ljubezni, Ljubezni, po kateri so bili ustvarjeni. 

Vedite tudi, da s tem ko prizadenete drug drugega, prizadenete Mojega Očeta. 

On občuti bolečino, ki jo povzročite Njegovim otrokom. 

Dvakrat premislite, ko boste naslednjič strogo sodili druge ali jih sovraţili. 

Takšno obnašanje je za Mojega Očeta ţaljivo. 

Če vas kdo prizadene, molite zanj. Kadar sta med dvema človekoma prisotna 

napetost in pomanjkanje ljubezni, to povzročajo hudobni duhovi. 

Premagajte to skušnjavo. Ljubite druge. Spoštujte jih. Glejte na njih skozi 

Boţje Oči. Če boste tako počeli, boste začutili ljubezen. Laţje vam bo ţiveti 

drug z drugim ter sprejemati napake drug drugega. 

Vaš Jezus 

 

 



DEVICA MARIJA: ZA NJIH TOČIM KRVAVE SOLZE IN MOJE 

SRCE JE TEŢKO  

Nedelja, 7. oktober 2012, ob 11.00 

Moj otrok, prosim, moli za moje izgubljene otroke, katerih število narašča vsak 

dan. Oni ne verujejo, niti ne morejo verovati v mojega Sina. Obračajo se v 

drugo smer. 

Za njih točim krvave solze in moje Srce je teţko. Kako izgubljeni so in kakšno 

praznino čutijo v sebi! 

Molim, da bo Bog v Svojem Usmiljenju kmalu odprl njihova zakrknjena srca. 

Opozorilo je blizu, moj otrok. Moji otroci se morajo pripraviti. Tisti, ki se 

izogibajo tem Svetim Sporočilom, ki jih daje moj Sin in moj Večni Oče, bodo 

morali odgovarjati Bogu. 

Mnogi so poškodovali to Poslanstvo, tako da so spodbudili ljudi, da so se 

obrnili proč od tega Poslanstva. Od takrat je v smrtnem grehu umrlo ţe veliko 

teh ljudi, ki so se obrnili proč od tega Poslanstva. Če bi sprejeli Kriţarske 

Molitve, ki so dane vsemu človeštvu, bi lahko bili rešeni. 

Tisti, ki ne boste sprejeli teh Sporočil, ne smete sodelovati s Satanom, tako da 

nasprotujete Boţji Besedi. Molite, da boste prejeli notranji mir. 

Napovedano je bilo, da prerokinja poslednjih časov ne bo sprejeta, čeprav bo 

doseţenega veliko spreobrnjenja preko širjenja Boţje Besede.  

Na lastno odgovornost boste zavrnili pomoč, ki vam jo v teh časih dajejo 

Nebesa, da vam pomagajo rešiti vaše duše. 

Ne ţalite mojega Sina s svojo neposlušnostjo. Lahko si zatiskate ušesa, potem 

ko ste prebrali ta Sporočila iz Nebes, toda najprej morate poslušati. 

Vaša svobodna volja pomeni, da lahko izberete po kateri poti ţelite hoditi. 

Vaša svobodna volja ne pomeni, da imate pravico namerno izrekati bogokletja 

proti Svetemu Duhu. 

Ko se bo zgodilo Opozorilo, boste napolnjeni z Lučjo Resnice. 



Vaša duša bo razsvetljena in videli boste vaša dobra dela in slaba dela, ki ste 

jih izvršili v svojem ţivljenju. Takrat boste mnogi med vami sprejeli Boţjo 

Ljubezen. Ţal bodo mnogi preveč trmasti, da bi priznali svoje grehe. Zavrţeni 

bodo in strašno bodo trpeli. 

Bodite pripravljeni v vsakem trenutku. Čas je kratek. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Boţja 

Mati Odrešenja 

 

NAPOVED, KI BO NAZNANILA MOJ DRUGI PRIHOD, BO 

NENADNA 

Ponedeljek, 8. oktober 2012, ob 19.00 

Moja draga ljubljena hčerka, vse Svoje verne spodbujam, naj bodo močni v 

teh časih. 

Moja Sveta Beseda, Moj Dar človeštvu, ki se vam daje po teh Sporočilih, bo 

predmet številnih kritik. 

Ostati morate močni, ko bodo Mojo Besedo raztrgali in omalovaţevali. To bo 

zelo teţko, toda prestati morate to muko, kajti to je šele začetek. 

Sovraţnik se bo dvignil in uničil Moja Sporočila, ki se daje vsakemu izmed 

vas zato, da bodo duše lahko rešene. 

On šteje vse duše, ki jih zapelje in jih nato odpelje stran od Mojih Sporočil. To 

stori tako, da najprej zapelje vernike, zato da ne bi sodelovali z Menoj pri 

reševanju vaših bratov in sester. On noče, da bi vi molili za rešitev njihovih 

duš. 

Kateri koli sluţabnik Moje Cerkve, ki vam prepoveduje moliti Moje Kriţarske 

Molitve, potrebuje vaše molitve. Oni ne smejo preprečevati, da bi se Kriţarske 

Molitve širile po vsem svetu. Če to počnejo, potrebujejo vašo pomoč. Na 

ţalost bo veliko duš odvedenih proč od tega Mojega Zadnjega Poslanstva na 

tej zemlji. 

V teh časih se bo razdeljenost v Moji Cerkvi povečala; ena stran bo trpela, ko 
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bo branila Evangelij, druga stran pa bo poskušala na novo ustvariti Mojo 

Cerkev, posodobiti Moje Nauke in uvesti odvratne zakone v Mojo Cerkev. 

Bodite pogumni in se zdruţite, kajti vse to se bo kmalu zgodilo. Slišali boste o 

teh novih praksah, ki niso v skladu z Evangelijem, z Mojimi Nauki in Resnico. 

Te preizkušnje bodo preţale na vas kot velike prepreke. Vi, Moji učenci, se 

boste počutili ujete. Počutili se boste nemočne in točili boste solze. 

Vaša šibkost bo vaša moč. Trpeli boste, ko boste priča temu strašnemu bičanju, 

zaradi tega pa boste postali močni. 

Za vsako preizkušnjo, ki jo boste prestali v Mojem Imenu, vas bom Jaz 

napravil še močnejše. Vztrajajte in Jaz vas bom blagoslovil z milostjo moči, 

poguma in odločnosti. 

Vi ste Moja vojska, Moj ţarek luči v svetu. Storjen bo vsak poskus, da bi 

ugasnili to luč, toda zaman. 

Ţarek vaše luči, ţarek vaše ljubezni do Mene, se bo povečal, tako da bo postal 

kakor svetilnik luči in nato velik Ogenj. Ta Ogenj Svetega Duha, ki bo zajel 

vsakega od vas, bo razširil svoje plamene v vsak kotiček sveta. 

Vi, Moja dragocena vojska, boste tisti, ki boste to storili. Vodila vas bodo 

Nebesa. Korakali boste naprej. Poteptali boste zlobno vojsko ubogih duš, ki jih 

vodi Satan, in proti vam bodo nemočni. 

Kmalu zatem se bo v svetu pokazala Slava Moje velike napovedi. 

Napoved, ki bo naznanila Moj Drugi Prihod, bo nenadna. Prav tako bo 

nepričakovana, čeprav boste dobro pripravljeni. Takrat vam bo dan veliki Dar 

Večnega Ţivljenja. 

Vaš Jezus 

 

TA NOVA ENA SVETOVNA RELIGIJA BO ČASTILA ZVER 

Torek, 9. oktober 2012, ob 21.31 

Moja draga ljubljena hčerka, mnogi so v teh časih pozorni na hitre spremembe 

v Moji Katoliški Cerkvi, ki so se sedaj začele uresničevati. 

http://www.thewarningsecondcoming.com/this-new-one-world-religion-will-pay-homage-to-the-beast/


Sedaj so se začela kazati znamenja vsega tega kar sem napovedal preko tebe. 

Vidno je pomanjkanje Svetih Maših. Sveta Evharistija ni več lahko dostopna. 

Zakrament Spovedi je omejen v mnogih Mojih Cerkvah. 

Mnoge Moje Cerkve so ostale brez duhovnika. Tako zelo veliko ljudi zapušča 

Moje Cerkve v teh časih stiske, da bodo te cerkve kmalu prodane 

komercialnim lastnikom. 

Pomembno je, da še naprej molite Moje Kriţarske Molitve, medtem ko je vera 

Kristjanov na preizkušnji. Kmalu bodo v Moji Katoliški Cerkvi in drugih 

Krščanskih Cerkvah sprejeti novi sluţabniki. 

Verske razlike na začetku ne bodo tako zelo očitne. Nekaj časa zatem ne 

boste več prepoznali Mojih Naukov, kajti zelo previdno bodo izginili. 

Namesto Mojih Naukov bo vrsta nejasnih in obenem poetičnih izrekov, ki 

bodo spodbujale toleranco do greha. 

Nič hudega sluteči verniki, ki hodijo v Cerkev na začetku ne bodo prepoznali teh 

laţi. Nato bodo Moji verni v sebi začutili globok vznemirljiv občutek, da nekaj 

ni v redu. 

Zadnja prevara se bo zgodila, ko bodo Svete Zakramente zamenjali s 

poganskimi nadomestki. 

Vse bo vodil Laţni Prerok, ki bo trdil, da je veliki duhovnik nad vsemi 

religijami zdruţenimi v eno. Ta nova ena svetovna religija bo častila zver. 

Zver bo poţrla in za večno pogubila vse tiste, ki ji bodo slepo sledili. 

Hitrost s katero se bo vse to zgodilo bo presenetila Moje verne. Ta načrt je 

skrbno voden. Profesionalno se načrtuje kampanja, da bi spreobrnili 

sovraţnost Kristjanov v sprejemanje posvetnih zakonov. 

Vse to načrtuje v številnih narodih ena skupina, ki uporablja dostojanstvenike, 

slavne osebnosti in predsednike, ki so spoštovani s strani večine ljudi, da bi 

podprli svoje zlobne laţi. 

Opozarjam vas. Ne sprejemajte laţi. Ne vpletajte se v načrt za uničenje Mojega 

Svetega Imena. 

Vaš Jezus 

Kralj in Odrešenik človeštva 
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POGANSTVO BO VSILJENO VSEM BOŢJIM CERKVAM 

Sreda, 10. oktober 2012 ob 21.50 

Moja draga ljubljena hčerka, povej ljudem, da se morajo zbuditi iz svojega 

spanca. Če se ne bodo zbudili iz svojega spanca, ne bodo videli uresničitev 

zlobnih načrtov, ki sem jih napovedal nekaj časa nazaj. 

Govorim namreč o svetovni prevladi, ki se načrtuje, da bi uničili 

Krščanstvo. 

Moja Cerkev razstavljajo opeko za opeko. Na Moje posvečene sluţabnike 

namerno pritiskajo preko njihove vzdrţljivosti. 

Mojo Cerkev oskrunjajo tudi tisti, ki se ukvarjajo s čaščenjem Zveri. 

Ti laţni vsiljivci niso Kristjani. Oni se ukvarjajo z okultizmom in so se 

infiltrirali v vse organizacije, tudi v različne cerkve in religije. Njihova tarča je 

zlasti Katoliška Cerkev. 

Katoliško Cerkev najbolj sovraţijo. Zaradi njihovih laţi je Katolikom nerodno 

pogumno vstati in braniti njihovo Cerkev. 

Zaradi njihovih laţi je vsem vernikov v Katoliški Cerkvi zelo teţko braniti Svete 

Zakramente, ki jih je dal Bog. 

Poganstvo bo vsiljeno vsem Boţjim Cerkvam. Gorje tistemu, ki bo pogumno 

branil Boţjo Resnico. 

Nastopil je čas, da se človeštvo razdeli na dvoje. Jaz bom prišel in razdelil 

ljudi. 

Tisti, ki bodo ostali zvesti Mojim Naukom bodo vzeti v Moje Naročje. Tisti, ki 

bodo kljubovali Bogu in izrekali bogokletja zoper Resnico, bodo zavrţeni. 

Bitka se je ţe začela. Sedaj so vam predloţeni dokazi. 

Še vedno je čas, da izberete med laţmi te Satanistične skupine, ki je oblečena 

kot jagnje ali Resnico, za katero vam bodo rekli, da je laţ. 

Vedno morate biti na preţi. Imejte odprte oči. Obrnite svoj hrbet bogokletju 

zoper Mojemu Imenu, Mojemu Telesu in Moji Besedi. 



Vaš Jezus 

 

MNOGI IZMED VAS ME BOSTE ZANIKALI TAKO, DA BOSTE 

SPREJELI TE ZLOBNE NOVE ZAKONE 

Četrtek, 11. Oktober 2012 ob 10.03 

Moja draga ljubljena hčerka, Moji apostoli v teh časih prestajajo dve vrsti muk. 

Prve muke, ki jih Moji apostoli prestajajo so laţi katere so prisiljeni sprejeti s 

strani posvetnih vlad. Te laţi v obliki novih predlaganih zakonov, novih idej in 

novih pravil imajo samo en namen in sicer, da kršijo Boţje Zakone. To so 

zakoni tolerance, ki svobodno dopuščajo, da se grešna dejanja uveljavljajo v 

vaših ustavah in cerkvah. 

Druge muke boste prestajali zaradi pritiskov, ki jih bodo izvrševali nad vami, 

ker si boste drznili govoriti Resnico Boţje Besede. Moja hčerka, če si boš 

drznila govoriti Resnico, boš ostro napadena. Nato te bodo obtoţili, da se 

obnašaš nekrščansko in da ti primanjkuje strpnosti.  

Vidiš kako Satan deluje? On zavede te šibke duše, da začnejo verjeti v laţi in jih 

prepriča, da greh sploh ne obstaja. 

Ti ljudje zdruţeni kot eno v vseh narodih povečujejo pritiske z namenom, da bi 

uničili Moje Krščanske Cerkve in da bi uzakonili greh. Oni ţelijo utišati Moje 

verne in njihovo zmoţnost, da odkrito izraţajo Resnico Moje Svete Besede. 

Trpeli boste zaradi teh gnusob. Ko se bo to zgodilo vedite, da bom takrat Jaz 

tesno zdruţen z vašim srcem. 

Prosim, bodite močni zaradi Mene! Moliti morate za te uboge, zavedene duše, 

kajti one so lutke v zlobni igri, ki jih na skrivnem načrtujejo tisti, ki častijo 

Satana. 

Ne bodite zavedeni, kajti ravno takrat, ko bo njihova hudobija, ki bo 

preoblečena v toleranco in ljubeznijo do človeških pravic, zajela človeštvo, se 

bo bitka samo še povečala. 

Roka Mojega Očeta bo na te storilce padla s tako veliko silo, da jih bo odneslo. 

Nikoli ne obupajte in mislite, da lahko ta skupina premaga Moje apostole. Tega 

nikoli ne bodo mogli storiti, čeprav bo morda včasih tako izgledalo. 



Zbudite se, Moji posvečeni sluţabniki! Ne dovolite, da vas ustrahujejo in 

potegnejo v ta pretkani načrt, ki je zasnovan tako, da oskruni Boţjo Besedo. 

Drţati se morate Mojih Naukov, Naukov vašega Odrešenika. Nikoli Me ne 

zanikajte. Pa vendar boste v skušanjavi, da Me zanikate. Mnogi izmed vas Me 

boste zanikali tako, da boste sprejeli te zlobne nove zakone. 

Če boste to storili vas bom čakal, da Me pokličete na pomoč, kajti ko Me boste 

poklicali, vas bom poţivil. Posredoval bom in vas bom podprl. 

Prosim, zmolite te Litanije (3) Brani Boţjo Besedo 

O dragi Jezus, zaščiti nas pred laţmi, ki ţalijo Boga. 

Zaščiti nas pred Satanom in njegovo vojsko. 

Pomagaj nam, da Te bomo bolj ljubili. 

Podpiraj nas v našem boju. 

Brani nas v naši veri. 

Vodi nas v Svoje varno zavetje. 

Pomagaj nam, da vstanemo in branimo Tvojo Sveto Voljo. 

Okrepi našo odločnost, da bomo Tvoji resnični učenci. 

Podeli nam pogum. 

Podeli nam samozavest. 

Vodi nas po poti Resnice. 

Brani nas pred sovraţniki. 

Izlij na nas Svoje Milosti Zaščite. 

Pomagaj nam, da se bomo izogibali skušnjavam. 

Privedi nas bliţe Svojemu Presvetemu Srcu. 

Pomagaj nam, da bomo vselej ostali zvesti Tebi. 

Amen. 



Pojdite v miru, Moja vojska, vedoč, da sem blizu vaših src v teh zastrašujočih 

časih. Ko se počutite osamljeno, izgubljeno in zapuščeno vedite, da sem vam 

takrat najbliţje. Takrat se bo vaša šibkost spremenila v veliko moč, prav tako pa 

bo sovraţnikova dozdevna moč v trenutku izginila. 

Vaš Jezus  

 

V NOVEM RAJU, KI BO SESTAVLJEN IZ 12 NARODOV, BODO 

RAZLIČNI NIVOJI 

Petek, 12. oktober 2012 ob 23.15 

Moja draga ljubljena hčerka, Moja Ljubezen je tako močna, da jo sedaj čutijo 

tisti, ki ne poznajo Boga. 

Kljub zlu, ki je prisotno v svetu, ljudje sedaj čutijo v svojih srcih ljubezen drug 

do drugega, ki jih bo presenetila in ki je v nasprotju s korupcijo, ki je navzoča v 

dušah. 

Tako zelo nepričakovano bo ta ljubezen preplavila njihove duše, da bodo mnogi 

planili v jok. Te solze ljubezni, tako čiste v njihovih srcih, jih bodo raztrgale na 

dvoje. Ne bodo vedeli zakaj čutijo tako do svojih bratov in sester. Občutili pa 

bodo tudi to resnično in edinstveno ljubezen do njihovega Stvarnika. Kljub temu 

pa ne bodo priznali, da On obstaja. Namesto tega bodo tavali in se spraševali: 

»Kaj je ta neverjetna in močna ljubezen, ki jo čutim s svojem srcu? Kako je to 

moţno, če Bog ne obstaja? Kako lahko čutim to ljubezen, če sem le produkt 

evolucije, produkt delcev zemlje?« 

Moji otroci, Resnica je, da vi niste delci zemlje, ostanek časa. Vi ste ţivo bitje, 

ţiva duša, ki ima sposobnost večnega ţivljenja, ţivljenja brez konca. 

Vi trpite zaradi grehov Adama in Eve, vaših prvih staršev. Morda se boste 

smejali, posmehovali ali norčevali iz tega v kar ste vi prepričani, da je pravljica, 

toda Resnica je, da ţivite nepopolno ţivljenje. Trpljenje v tem ţivljenju 

doţivljate zaradi greha vaših prvih staršev. Ker ste omadeţevani z njunim 

grehom ste zaslepljeni za Boţjo Resnico s strani iste Kače, ki je zapeljala njiju. 

Vi verjamete, da ţivite v resničnem svetu, svetu materije, ki ima omejeno 

trajnost. Vaše ţivljenje na zemlji je kratko. Vaše telo se stara. Vaše zdravje se 



slabša. Sčasoma vaše telo umre. Nič niste, če boste zanemarjali vašega duha in 

dušo.  

Sprejmite, da ste Boţji otrok. Vaše ţivljenje na zemlji bo postalo pomembnejše, 

če boste ţiveli v skladu z Boţjimi Zakoni. Vaše ţivljenje se bo podaljšalo in 

podarjen vam bo veliki Dar, Dar Večnega Ţivljenja. 

Če bi le za eno uro videli to ţivljenje, ne bi nikoli ţalili Mojega Očeta. Vedite, 

da boste prejeli te Darove. 

V Novem Raju boste ţiveli z vso svojo druţino, s tistimi, ki so umrli v stanju 

milosti in s tistimi, ki bodo tvorili Ostanek Moje Vojske na zemlji. 

Vaše telo bo očiščeno in preoblikovano v stanje popolnosti na podlagi starosti v 

kateri ste sprejeli Boţjo Ljubezen. 

Ţiveli boste v ljubezni in miru s svojimi ljubljenimi in sosedi. Nihče izmed vas 

si ne bo ţelel ničesar več. 

V Novem Raju, ki bo sestavljen iz 12 narodov, bodo različni nivoji. Na 

spodnjem nivoju bodo mesta in vasi, vsi bodo delali v medsebojnem soţitju 

miru, ljubezni, sreči in zadovoljstvu. Nihče si ne bo ţelel ničesar več. Jaz bo 

njihov Kralj, njihov Gospodar. Vladal bom nad njimi v mističnem zdruţenju. 

Zgornji nivoji bodo drţali skupaj vse narode, v edinosti z Mojimi Nauki. Vsi 

ljudje bodo ţiveli skupaj v popolni harmoniji in skupaj z zvermi zemlje, tako 

veliki kot tudi malimi. 

Preţiveli bodo tako, da bodo jedli iz Drevesa Ţivljenja. Nikomur ne bo 

primanjkovalo hrane. 

Vlade narodov bodo zagotovile, da bo vse v skladu z Mojimi Nauki. Mojim 

vladam bodo vladali Moji svetniki in apostoli. 

To bo trajalo vse do samega konca, ko se bo zgodilo drugo vstajenje od mrtvih 

in bo prišlo do končnega spopada. 

Takrat bo Satan skupaj s svojimi demoni za kratek čas izpuščen. Nato bo 

uničeno vse zlo. Moje Usmiljenje se bo končno razodelo svetu, ko se bosta 

zdruţila Novo Nebo in Nova Zemlja. 

In potem bo vse razkrito; vsem bo razodeta skrivnost Boga, v svoji polni in 

končni slavi. 



Vaš Jezus 

 

NATO BO UVEDENO GLOBALNO CEPLJENJE, KI VAS BO UBILO, 

ČE GA BOSTE SPREJELI 

Sobota, 13. oktober 2012 ob 16.10 

Moja draga ljubljena hčerka, prerokbe napovedane v Fatimi se sedaj 

uresničujejo v svetu. 

Ena svetovna vlada, ki je nastala v narodih, ki med seboj neutrudno sodelujejo, 

je ţe skoraj končala s svojim delom, ki ga bo kmalu predstavila svetu. 

Rezultat tega dela bo Ena Svetovna Religija, ki bo gnusoba v Očeh Mojega 

Očeta. 

V Mojo Cerkev so se infiltrirali sovraţniki, volkovi v ovčjih oblačilih, ki 

zapeljujejo vse s katerimi prihajajo v stik. 

Nato bo uvedeno globalno cepljenje, ki vas bo ubilo, če ga boste sprejeli. 

Samo molitev bo, in to veliko molitve, v teh časih omilila vpliv te strašne 

hudobije, ki jo je ustvarila elitna skupina ljudi na oblasti. 

Oni so aktivni v vseh delih vaših vlad. Tisti, ki vsak dan sodelujejo z njimi, 

dobro vedo kaj počnejo. 

Tako zelo pretkani so, da bodo vsako zlobno dejanje predstavili kot nekaj 

dobrega, kot v veliko pomoč ljudem. Storili bodo vse kar je v njihovi moči, da 

oskrunijo vse stvari povezane z Bogom. 

Širili in spodbujali bodo poganstvo. Tisti Boţji otroci, ki bodo sprejeli 

njihove zakone in nauke bodo padli pod vpliv njihovih zlobnih poti. 

Molite morate za zaščito, predvsem pa morate moliti za te duše, kajti Moj Oče 

jih namerava kaznovati. Prav vsakega od njih bo kaznoval in uničil. Brez vaših 

molitev bodo pogubljeni in vrţeni v peklenski ogenj. 

Vaš Jezus 

 



TISTI, KI IZVRŠUJEJO HLADNOKRVNE UMORE SO LAHKO 

REŠENI PO VAŠIH MOLITVAH 

Nedelja, 14. oktober 2012 ob 18.10 

Moja draga ljubljena hčerka, nikoli, niti za trenutek ne pomisli, da ne morejo biti 

rešeni tisti, ki izvršujejo strašne grehe in katerih zlobna dejanja povzročajo 

grozodejstva v svetu. 

Tisti, ki izvršujejo hladnokrvne umore, morijo svoje rojake in ubijajo svoje 

lastne otroke, ki so še v maternici, so lahko rešeni preko vaših molitev. 

Veliko teh duš Me ne bo prosilo za odpuščanje svojih grehov, kajti oni ne vidijo 

nič slabega v tem kar počnejo. Njihovo odrešenje je odvisno od vaših molitev. 

To so duše po katerih Jaz najbolj hrepenim. 

Te izgubljene duše so tako zelo oddaljene od Mene, da bodo lahko rešene samo 

po trpljenju duš ţrtev in po molitvah Mojih apostolov. 

Celo tisti, ki zavestno častijo Satana in ki vedo, da Jaz obstajam, a se Mi še 

naprej posmehujejo, so lahko rešeni pred večnim pogubljenjem. 

Prosim vas, da zmolite to Kriţarsko Molitev za odrešenje duš v smrtnih grehih, 

ki izvršujejo umore. 

Kriţarska Molitev (80) za duše, ki izvršujejo umore 

O dragi Jezus, rotim Te, usmili se vseh tistih, ki izvršujejo umore. Goreče 

Te prosim, za pomilostitev tistih, ki ţivijo v smrtnih grehih. Darujem Ti 

svoje trpljenje in teţave, zato da odpreš Svoje Srce in jim odpustiš njihove 

grehe. Prosim Te, da vse, ki imajo v svojih dušah zlobne namene, prekriješ 

s Svojo Predragoceno Krvjo, da bodo oprani svoje krivde. Amen. 

Moji verni, vedite, da, čeprav se vam njihovi grehi gnusijo, te duše potrebujejo 

vašo pomoč. 

Padle so pod Satanov vpliv. Mnoge izmed njih ne poznajo razlike med dobrim 

in zlim. 

Te duše mi povzročajo največje muke in bolečine. Moje trpljenje je bilo 

podaljšano zato, da bo lahko rešena prav vsaka izmed teh duš. 



Pojdite, Moji apostoli, in dopustite, da Moja Ljubezen in Poniţnost preplavita 

vaša srca, zato da boste lahko preko vašega velikodušnega trpljenja pomagali 

rešiti te uboge izgubljene Boţje otroke. 

Vaš Jezus 

 

TISTI, KI BODO ŠE ŢIVI OB KONCU ČASOV NE BODO UMRLI 

FIZIČNE SMRTI 

Ponedeljek, 15. oktober 2012 ob 23.30 

Moja draga ljubljena hčerka, skrivnost glede vstajenja od mrtvih je pomembno 

razumeti. 

Ko sem umrl kot človeško bitje, sem uničil smrt. Moja smrt vas ni samo 

osvobodila smrti, ampak tudi greha. Moja Smrt na Kriţu vam je dala dar 

nesmrtnosti v Mojem Novem Kraljestvu. 

Ker sem umrl kot človek, sem umrl kot smrtnik. Ko človek umre postane 

nesmrten, če je bil v stanju milosti. 

Ko sem vstal od mrtvih, sem podaril ta Dar tistim, ki so sedaj v Nebesih in ki so 

umrli v stanju milosti. V Mojem Novem Raju boste imeli popolna nesmrtna 

telesa. Tisti na zemlji boste ob Mojem Drugem Prihodu v trenutku postali 

nesmrtni. 

Ko se bo oglasila trobenta Moje glasnice bodo mrtvi vstali iz groba kot tudi tisti, 

ki so zapisani v Knjigi Ţivljenja in bodo uţivali Večno Ţivljenje v Mojem 

Novem Kraljestvu, ki bo trajalo 1000 let in ki Mi ga je obljubil Moj Oče.  

Zdruţeni boste z Menoj, vašim Jezusom. 

Smrt ne bo več pomembna, kajti ne bo več obstajala. 

Prisluhniti Mi morate sedaj, ko vam prinašam Dar Večnega Odrešenja. Bodite 

pozorni in opozorite tiste ljudi, ki so v teh časih, prav tako kot so bili v Noetovih 

časih, ujeti v svoja ambiciozna ţivljenja, polna zabav, da bi bili nespametni, če 

bi ignorirali znamenja časov. Ljudje so v Noetovih časih v grozi utonili zaradi 

poplave, ki je prišla nadnje. Ne dovolite, da bi se to zgodilo tudi tokrat. 

Mojim vernim so bila dana izčrpna svarila, vendar se niso ozirali nanje. Teţava 

je v tem, da se tisti, ki sprejemajo Resnico druţijo s tistimi, ki ne sprejemajo 

Resnice, in to vpliva na njih. 



S pogani se ne smete druţiti. Moliti morate za njih. Njihovo pogansko ţivljenje 

bo počasi dobivalo oblast nad njimi. Nato se Mi bodo odpovedali in postali bodo 

suţnji laţem. Če se boste druţili z njimi, boste tudi vi napadeni, zaradi tega pa 

se boste začeli opravičevati, da govorite Resnico Boţje Besede.  

V tistem trenutku boste jasno videli razkol v vašem svetu. Zaradi Daru, ki ste ga 

prejeli od Svetega Duha boste takoj prepoznali nevarnost v kateri se oni 

nahajajo. 

Če bi le poznali Resnico, bi se zatekli k vam! Ko častijo vse te laţne bogove, ki 

so narejeni iz materialnih stvari, ki jih je ustvaril Bog, delajo isto klasično 

napako: oni častijo čudesa stvarstva, toda ignorirajo Stvarnika. 

V Novi Dobi Miru bodo imeli toliko materialnih stvari! Toliko popolnosti! 

Vendar pa Mi obračajo hrbet. 

Jaz jih bom vedno ljubil, toda zaradi njihovega pomanjkanja ljubezni do Mene 

ne bodo mogli vstopiti v novo ţivljenje, ki sem ga ustvaril zanje. 

To novo ţivljenje je bilo ustvarjeno in omogočeno zaradi dveh razlogov. 

Ko sem umrl v telesu sem uničil smrt. Ko sem vstal od mrtvih, sem vam podaril 

Večno Ţivljenje zaradi katerega vaše telo nima več moči nad vami. 

To je Moja obljuba vsem Boţjim otrokom: tisti, ki bodo še ţivi ob koncu časov, 

ne bodo umrli fizične smrti. Ti otroci so blagoslovljeni. Njihova telesa se bodo v 

trenutku spremenila v popolna fizična telesa, v mističnem zdruţenju z Mojim 

Poveličanim Telesom. 

Takrat se bodo tudi srečali s tistimi, ki so umrli v stanju milosti in ki bodo vstali 

od mrtvih. In vsi bodo ţiveli v Mojem Novem Raju. 

Vaš Jezus 

 

TO SO TEŢKI IN OSAMLJENI ČASI ZA ŠTEVILNE VIDCE IN 

PREROKE, KER VSAK DELA SAM 

Torek, 16. oktober 2012 ob 16.20 

Moja draga ljubljena hčerka, ko porečem, da sem poslal Svoje preroke v svet, to 

pomeni, da je vsakemu izmed njih bila dana določena naloga. 

To so teţki in osamljeni časi za številne vidce in preroke, ker vsak dela sam. Ti, 

Moja hčerka, si, kot sem ti povedal, zadnja prerokinja. Jaz nisem dal pooblastila 



nikomur, ki se bo sedaj pojavil in trdil, da prejema Mojo Besedo, odkar si ti 

začela prejemati Moja Sporočila. 

Številne uboge duše so se odločile, da bodo iskale pozornost in v nekaterih 

primerih, da se bodo odmaknile od teh Svetih Sporočil, ki jih dajem svetu, da bi 

rešil duše. 

Boţje otroke sedaj rotim naj prisluhnejo temu kar imam za povedati, toda ne 

morem jih prisiliti, da Me poslušajo. 

Nikoli ne morem ukazati Boţjim otrokom, da nekaj storijo, kajti to ni 

mogoče zato, ker so prejeli Dar svobodne volje. 

Vse kar vas prosim je, da odprete svoja srca in dovolite, da Moja Ljubezen 

napolni vaše duše. Ţelim da vsi veste, tudi tisti, ki izvršujete zlobna dejanja, da 

vas ljubim. Zaradi tega je vaše odrešenje Moja prioriteta. Kakorkoli, prerokbe, 

ki so bile napovedane v Knjigi Razodetja so se začele uresničevati. 

Tisti, ki poslušajo Moja navodila in ki so se odzvali Mojemu Klicu, lahko rešijo 

veliko duš. 

Moja ţelja je, da vsak izmed vas pride k Meni in deli z Menoj Kraljestvo 

Novega Raja. 

Jaz ne obsojam trdovratnih grešnikov, niti vam ne naročam, da jih morate vi 

obsojati, kajti to ni vaša pravica. Če in ko obsojate druge, takrat ne govorite v 

Boţjem Imenu. Kadar spodbujate ljudi, da sodijo druge ljudi, tako da jih 

obsojajo, takrat zavračate Mene, vašega Jezusa. 

Prosim vas vse, da poslušate samo en Glas v teh časih. Samo na Moj Glas se 

morate osredotočiti, če ţelite rešiti sebe, svoje druţine, prijetelje in sosede. 

Sedaj so potrebne vse vaše molitve, da se boste lahko vi in vaši ljubljeni 

pripravili na Spoved – na Opozorilo. 

Čas je kratek. 

Vaš Jezus 

 

 

 



SPREMEMBE SE BODO ZAČELE DOGAJATI ZELO KMALU 

Sreda 17. oktober 2012 ob 12.30 

Moja draga ljubljena hčerka, spremembe se bodo začele dogajati zelo kmalu. 

Toliko ljudi v svetu bo končno spoznalo pomen njihovega ţivljenja, ter to kar je 

pomembno in to kar ni. 

Čas, ki prihaja morate vzeti kot čas priprav za Novi Raj na Zemlji. Tega časa, ki 

prihaja se ne smete bati. 

Tisti, ki Me poznate, povedal sem vam, da Mi morate popolnoma zaupati. 

Resnica bo prvič razodeta tistim, ki Me ne poznajo. 

Moji apostoli morajo sedaj začeti moliti Kriţarske Molitve, vključno s Kriţarsko 

Molitvijo (43) za rešitev duš v času Opozorila, tako da bo prenova zemlje lahko 

doseţena v skladu z Mojo Najsvetejšo Voljo. 

Takoj ko bo razodeta Resnica se morajo Moja Sveta Sporočila razširiti po vsem 

svetu. Ko se bo to zgodilo bodo mnogi opozorjeni na prevare s katerimi se bodo 

mogli soočiti v svojih drţavah. Naučili se bodo kako prepoznati Antikrista in 

oboroţili se bodo lahko proti mukam, ki jim jih bo povzročal. 

Sedaj je čas, da se zdruţite z Mojim Presvetim Srcem. 

Ko boste zdruţeni z Menoj, boste zaščiteni v vsakem trenutku. 

Vaš Jezus 

 

BOG OČE: KMALU BOM POSLAL SVOJEGA SINA, DA RAZKRIJE 

RESNICO STVARJENJA ČLOVEŠTVA 

Četrtek, 18. oktober 2012 ob 18.00 

Moja predraga hčerka, kmalu bom ponovno poslal Svojega edinega Sina, Jezusa 

Kristusa, da privede vse Moje otroke v Moje Srce. 

Moje Srce, izvir vsega ţivljenja, se bo odprlo in sprejelo vse Moje otroke 

kot eno. 

Moja obljuba, da rešim vse moje malčke, je tik pred tem, da se uresniči. 



Moja največja ţelja je, da se razodenem prav vsaki osebi, tudi tistim, ki ne 

razumejo zakaj in kako so jih ustvarile Moje Roke. 

Kmalu bom poslal Svojega Sina, da razkrije Resnico stvarjenja človeštva. 

Ta dan je pripravljen ţe toliko desetletij! Ta dan se ni mogel zgoditi prej, kajti če 

bi se zgodil prej bi izgubil preveliko število Mojih otrok. 

Kmalu bo Mojim otrokom pokazana Resnica njihovega stvarjenja, njihovega 

obstoja in nesmrtnosti njihovih duš. 

Čeprav bo ta dogodek prinesel veliko upanje in radost mnogim dušam, pa bo 

ostalim povzročil muke, ki jih ne bodo mogli prenesti. 

Moj Izvir Ljubezni in Usmiljenja se bo izlil na vse človeštvo preko Mojega Sina, 

Jezusa Kristusa. 

Nato bo prišel veliki razkol. Duše, ki se bodo odzvale Njegovemu 

Usmiljenju bodo na varnem. 

Preostale duše bodo prejele vsako priloţnost, da prisluhnejo Mojemu Klicu iz 

Nebes. 

Jaz, njihov Oče, se bom razodel z močjo podnebja. Iztegnil bom Svojo Roko in 

jih rešil pred smrtjo. 

Mojemu Klicu bodo prisluhnili, toda ne vsi. Tem dušam bom pokazal  Svojo 

Ljubezen preko Svojih prerokov, v zadnjem poskusu, da jih pritegnem v Svoje 

Srce. 

Nebo se bo odmaknilo, kakor če se zvije zvitek, in prikazala se bodo znamenja 

na nebu. Zvok Mojih angelov bo pritegoval te uboge male duše, vse do samega 

konca. 

Sedaj prisegam, da bo Moj Izvir Ljubezni prekril vso zemljo, tako pa bom Svoje 

Srce zdruţil s srci vseh Mojih otrok. 

Moje Boţansko Posredovanje bo videlo na milijarde ljudi in mnogi se bodo v 

olajšanju zatekli v Moje Sveto Naročje. Vsi bodo lahko videli Resnico Mojega 

Boţanskega Načrta in skrivnost ţivljenja na zemlji. Samo tedaj bodo ljudje 

sprejeli Resnico obstoja Večnega Ţivljenja. 



Kmalu bo konec trpljenja na zemlji. Poslednje preganjanje, kjer Satan vlada nad 

Mojimi otroci, bo končano. 

Nato bodo Moji otroci končno doţiveli svobodo po kateri sem hrepenel ţe od 

začetka. 

Otroci, glejte na Mene, vašega ljubljenega Očeta, kajti drţim vas v Svojih 

Rokah. Prihajam po svojem Sinu, da vas privedem v Moje Novo Kraljestvo na 

zemlji. 

To je dediščina, ki sem jo obljubil Svojemu Sinu. To je Moja obljuba vsem 

Mojim otrokom. 

Čas za te velike čudeţe je zelo blizu. 

Blagoslavljam prav vsakega izmed Svojih otrok. 

Ljubim vas. 

Prekrivam vas in zdruţujem vas s Svojim Srcem. 

Vaš Oče 

Bog Najvišji 

 

 

DEVICA MARIJA: MILOSTI, KI JIH DOBITE, KO PREJMETE TELO 

MOJEGA SINA 

Petek, 19. oktober 2012 ob 9.06 

(Sporočilo prejeto med prikazovanjem Svete Device Marije, ki je trajalo 20 

minut v času katerega se je Sveta Evharistija prikazala na njenem čelu) 

Moj otrok, Hostija, ki jo vidiš na mojem čelu je simbol, da dokaţe vsem Boţjim 

otrokom resnično navzočnost mojega Sina v Sveti Evharistiji. 

Moj Sin je navzoč v svetu in vsak dan stoji poleg vseh Boţjih otrok v upanju, da 

bodo začutili Njegovo Navzočnost. 

Otroci, samo po prejemanju Resničnega Telesa Mojega Sina, Jezusa Kristusa, 

Odrešenika človeštva, boste blagoslovljeni s posebnimi milostmi. 



Ko je moj Sin umrl za vaše grehe, zato da bi vsak Boţji otrok lahko premagal 

smrt, je zapustil pomembno zapuščino. 

Kristusova Navzočnost v Sveti Evharistiji je Resnična in ko jo zauţijete vam 

Sveta Evharistija prinese posebno zaščito in tesneje vas zdruţi z Njim. 

On je Kruh Ţivljenja. V ta Dar, ki vam je dan, otroci, nikoli ne smete dvomiti ali 

ga zavračati. 

Tisti, ki vsak dan prejemajo Njegovo Telo in Kri bodo rešeni iz Vic. 

Moj Sin vas bo, v času vaše smrti, vzel v Svoje Naročje in vas rešil pred 

ognjem Vic. 

Sveta Maša kjer se daruje Resnično Telo mojega Sina v čast mojemu Očetu 

prinaša s seboj tudi velike prednosti. 

Podarjena vam bo imuniteta pred očiščevalnim ognjem Vic večkrat kot se 

boste udeleţili vsakodnevnih Svetih Maš in bolj kot boste prejemali Telo in 

Kri mojega Sina v Sveti Evharistiji. 

Tisti izmed vas, ki zavračate navzočnost mojega Sina v Sveti Evharistiji, se 

odrekate velikemu Daru. 

Vi ne boste obsojeni s tem ko zavračate Njegovo Telo pri Sveti Maši, toda ne 

boste prejeli milosti, ki jih On ţeli podariti vsem Boţjim otrokom. 

Sveto Obhajilo, ki ga prejemate mora biti posvečeno na pravilen način. Ko boste 

prejeli Njegovo Telo vas bo On napolnil z globoko in poniţno ljubeznijo, ki bo 

okrepila vašo vero in vam prinesla Večno Ţivljenje. 

Sveta Evharistija je Dar in vam bo prinesla Večno Ţivljenje. Nikoli ne pozabite 

tega. 

Moj Sin je zelo trpel, da bi ljudem podelil ta veliki Dar, potni list za Nebesa. Ne 

zavrnite ga. Ne izzivajte Njegove velikodušnosti. Ne podcenjujte Moči Svete 

Hostije. 

Prosim, zmolite to Kriţarsko Molitev (81) za Dar Svetega Obhajila 

O Nebeški Kruh, napolni moje telo s hrano, ki jo potrebuje. Napolni mojo 

dušo z Boţjo Navzočnostjo Jezusa Kristusa. Podeli mi milosti, da bom 



izpolnil Sveto Boţjo Voljo. Napolni me z mirom in s spokojnostjo, ki 

prihajata iz Tvoje Svete Navzočnosti. Nikoli ne dovoli, da bi dvomil v Tvojo 

Navzočnost. Pomagaj mi, da Te sprejmem v Telesu in Duši in da mi bodo 

milosti dane s Sveto Evharistijo, pomagale oznanjati Slavo našega Gospoda 

Jezusa Kristusa. Očisti moje srce. Odpri mojo dušo in me posveti, kadar 

prejemam veliki Dar Svete Evharistije. Podeli mi milosti in prednosti, ki jih 

Sveto Obhajilo podeljuje vsem Boţjim otrokom in odobri mi imuniteto pred 

ognjem Vic. Amen. 

Moji otroci, molite, da bodo vsi Kristjani sprejeli in razumeli Moč Svete 

Evharistije. Sveta Evharistija je oklep, ki je potreben, da se rešijo duše vseh 

mojih otrok.  

Sprejmite jo z veseljem in velikodušnostjo srca. 

Vaša Blagoslovljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

JUDJE BODO KONČNO SPREJELI PRIHOD RESNIČNEGA MESIJA 

Sobota, 20. oktober 2012 ob 22.30 

Moja draga ljubljena hčerka, Moj Drugi Prihod bo zadnje poglavje v izpolnitvi 

Moje Zaveze. Ta zaveza bo videla rojstvo Novega Jeruzalema. 

Ta Novi Jeruzalem bo predstavljal zdruţitev vseh Boţjih otrok, ki sprejemajo 

Gospodovo Besedo. 

Judje bodo končno sprejeli prihod Resničnega Mesija, da bi jim prinesel 

odrešenje po katerem hrepenijo. 

Jaz, Jezus Kristus, ki prihajam iz Davidove Hiše, bom prišel kot Odrešenik, v 

skladu s Sveto Voljo edinega pravega Boga. 

Judje so zavrnili Mene, Boţjega Sina, ki sem prvič prišel v telesu. Tokrat bom 

prišel iz Nebes in bom Mojemu Izvoljenemu Ljudstvu podaril dar Mojega 

Novega Kraljestva. 

Končno bodo prejeli mir, kajti spoznali bodo Resnico ter tako sprejeli Obstoj 

Troedinega Boga. Samo en Bog obstaja. Nobeni drugi bogovi ne obstajajo. Pa 



vendar sem Jaz eno s Svojim Očetom. Jaz sem Bog. Jaz sem prišel v telesu, da 

bi pokazal ljudem Svoje Usmiljenje in da bi jih rešil pred večnim pogubljenjem. 

Moj Sveti Duh je tudi eno s pravim Bogom. On napolnjuje duše prerokov in 

razvnema duše Boţjih otrok. 

Tako zelo veliko ljudi se bo močno borilo proti Mojemu Drugemu Prihodu, 

vključno s tistimi, ki verujejo v edinega pravega Boga. Ti ljudje, tako kot se je 

zgodilo v preteklosti, ne bodo sprejeli Boţje Besede, ki se sedaj razodeva po 

prerokih. 

Mnogi dobri in predani Kristjani bodo še naprej, vse do konca, zavračali Mojo 

Besedo. 

Še zlasti Katoliška Cerkev bo oporekala Moji Besedi in jo trgala na koščke. 

Toda vedite tole. Čas za Moj Drugi Prihod je blizu. Tisti, ki bodo še naprej 

zavračali Mene in obljubo, ki sem jo dal Svojemu Očetu, da vzpostavim 

Njegovo Kraljestvo na zemlji, bodo potisnjeni na stran. 

Po tem ko se bo razodelo Moje Veliko Usmiljenje in ko bo dana vsaka 

priloţnost tistim, ki ne bodo sprejeli Resnice, takrat se bo Moja potrpeţljivost 

iztekla. 

Vaš Jezus 

 

NA MILIJARDE DUŠ, KI SO ŢE V PEKLU SO TISTE DUŠE, KI SO ME 

BREZ SRAMU ZAVRAČALE V ČASU SVOJEGA ŢIVLJENJA 

Sobota, 20. oktober 2012 ob 23.20 

Moja draga ljubljena hčerka, videnje, ki sem ga dovolil, da si ga imela prejšnjo 

noč, je bilo namenjeno temu, da okrepi tvojo duhovnost in da ti pokaţe Resnico 

ţivljenja po smrti. 

Prvih nekaj ur po smrti Satan pošlje svoje demone, da skušajo duše – celo na tej 

stopnji. 

Skuša jih, da zavrnejo stanje Vic. To stori tudi s tistimi, ki so umrli v stanju 

milosti in ki so namenjeni za Nebesa. 



Pokazal sem ti s kakšno hitrostjo duše padajo v Pekel in strašno trpljenje, ki ga 

doţivljajo z namenom, da bi posvaril tiste, ki ne verjamejo, da Pekel obstaja. 

Na milijarde duš je ţe v Peklu, in tako mnogo duš vstopa v Pekel vsako 

sekundo, da se ti je zdelo, da so tuš padlih zvezd, kot toča, ki pada v ognjeno 

jezero. 

Pokazal sem ti tudi šok in veselje na obrazih tistih duš, ki so bile zadnji trenutek 

rešene pred Peklom. Te duše so bile rešene pred Peklom zaradi trpljenja duš 

ţrtev. 

Najprej si videla grozo in nato strah na njihovih obrazih, ko so spoznale Resnico 

njihovega končnega počivališča. Potem si videla srečo na njihovih obrazih, ko 

so spoznale, da jim je bilo prizanešeno. 

Na milijarde duš, ki so ţe v Peklu so tiste duše, ki so Me brez sramu zavračale v 

času svojega ţivljenja. Mnogi so bili pametni, inteligentni ljudje na vplivnih 

poloţajih v svetu, ki so si zelo prizadevali utišati Boţjo Besedo. Mnogi so bili 

odgovorni za uboje na tisoče nedolţnih ljudi. Pobijali so Boţje otroke brez 

kančka kesanja s svojih srcih. Izvrševali so zlobna dejanja, vključno s spolnimi 

perverznostimi, ki so ţalitev za Boga in se Mu gnusijo. 

Mnogi so preganjali Boţje Cerkve preko posvetnih dejavnosti, v nekaterih 

primerih pa so se pridruţili sovraţniku pri črnih mašah kjer so častili zver. 

To so duše katere ti rešuješ, Moja hčerka. Tiste s počrnelimi dušami in 

kamnitimi srci. 

 

Desetkrat več duš je v Peklu kot v Vicah. Triintridesetkrat več duš je v Peklu kot 

v Nebesih. V Peklu je na milijarde duš, vse duše pa so na različnih nivojih. 

Ni lahko priti v Nebesa. Potrebna je velika predanost, da pripravite svoje duše za 

vstop skozi Vrata Nebes. 

Sedaj je čas za Resnico. Resnica ni vedno prijetna, toda potrebno je, da jo vsi 

Boţji otroci razumejo. 

Moje Usmiljenje je kljub temu veliko. Ko Me boste prosili za usmiljenje, bodo 

vaše molitve uslišane. Ko boste prosili za rešitev drugih duš, še posebno v času 

njihove smrti, bo vaša prošnja uslišana. 



V času Opozorila bo Moje Usmiljenje izlito na vso zemljo. Takrat Me prosite, 

da vas bo varovalo Moje Veliko Usmiljenje. 

Tisti, ki bodo zavrnili Moje Usmiljenje bodo to storili po svoji svobodni volji. 

Moje Usmiljenje je veliko, vendar pa tako malo ljudi prosi zanj. 

Vaš Jezus 

 

KO BODO IZ GNUSOBE POSKUŠALI USTVARITI ZAKRAMENT V 

MOJIH CERKVAH, BODO DEJALI, DA SO TO STORILI ZARADI 

PRAVIC ISTOSPOLNIH PAROV 

Nedelja, 21. oktober 2012 ob 10.05 

Moja draga ljubljena hčerka, videnja, ki sem ti jih pokazal kako duše padajo v 

Pekel, niso bila namenjena za to, da bi te prestrašila. Namesto tega so bila 

namenjena temu, da ti pokaţejo realnost Pekla. Sedaj boš razumela kako zelo 

vsak dan trpim, ko gledam kako duše padajo v globine Pekla. 

O, če bi ljudje le poznali grozo Pekla in kako zelo Satan muči duše, ki so tam, bi 

se za vsako ceno izogibali grehu! 

Te duše so lahko še vedno rešene, Moja hčerka, preko Litanij (2) za milosti 

imunitete. Moji apostoli, če boste molili te Litanije, boste olajšali Moje strašne 

srčne bolečine. 

Tisti, ki umrejo v smrtnem grehu so namenjeni za Peklenski ogenj. Mnogi 

izvršujejo grehe v prepričanju, da če res Bog obstaja, potem je On usmiljen. In 

tako še naprej grešijo, dokler ne opravičijo svoje grehe, tako da sčasoma greh v 

njihovih očeh postane nepomemben. 

Ti ljudje bodo dejali, da niso imeli izbire, kajti morali so grešiti v dobro drugih. 

Ko bodo izvršili greh umora bodo dejali, da so to storili zaradi maščevanja. 

Ko bodo izvršili greh prostitucije bodo dejali, da so to storili, da so lahko 

priskrbeli hrano za njihovo druţino. 



V primeru greha splava, bodo dejali, da je to v korist matere in da bi se njeno 

ţivljenje olajšalo. V primeru spolne sprevrţenosti bodo dejali, da je to naravna 

stvar. 

Tisti, ki se udeleţujejo okultnih praks bodo dejali, da je to neškodljiva zabava, 

čeprav častijo zver, ko to počnejo. 

Ko bodo preganjali druge in uničili ne samo njihova imena, ampak tudi njihova 

ţivljenja, bodo dejali, da je ta kazen bila potrebna zaradi grehov drugih ljudi. 

Ko bodo uničili duha, dušo in telo ljudi preko diktatur bodo dejali, da so to 

storili v njihovo dobro. 

Ko bodo iz gnusobe poskušali ustvariti Zakrament v Mojih Cerkvah, bodo 

dejali, da so to storili zaradi pravic istospolnih parov. 

Ko bodo od znotraj uničili Mojo Cerkev, bodo dejali, da so vse cerkve 

enakovredne. Uporabili bodo izgovor, da obstaja samo en Bog, zato da bodo 

lahko ustvarili pogansko cerkev. 

Ti grešniki so izgubljene duše o katerih govorim. 

Da bi jim pomagali, se morate najprej zazreti v njihove oči. Glejte na njih kot da 

so vaši otroci ali vaši bratje in sestre. Glejte na njih skozi Boţje Oči. Tako boste 

začutili ljubezen do njih. Toda zgrozili se boste, ker boste v svojem srcu vedeli 

kakšna groza jih čaka. Kako zelo morate moliti, da bodo spoznali Resnico in to 

kmalu! 

Kako zelo morate moliti za odrešenje teh duš! 

Vsi Boţji otroci so ljubljeni, tudi tisti s temnimi dušami. 

Njihovi grehi morajo biti uničeni, preden se bodo lahko vsi Boţji otroci zdruţili 

kot ena druţina v Mojem Novem Kraljestvu. 

Tebi, Moja hčerka, so bile dane vse milosti in strelivo, da uničiš greh in da rešiš, 

ne samo svojo dušo, temveč tudi duše drugih. 

Hvala ti, Moja hčerka, ker si se odzvala Mojemu Klicu. 

Veliko dela te čaka. 



Vaš Jezus 

 

NE DOVOLITE, DA VAS PREVZAME STRAH PRED PRIHODNOSTJO, 

KAJTI TO NI MOJA ŢELJA 

Nedelja, 21. oktober 2012 ob 17.50 

Moja draga ljubljena hčerka, tako zelo veliko ljudi, ki sprejema Moja Sporočila 

je po nepotrebnem zaskrbljenih zaradi prihodnosti sveta. To je razumljivo. 

Nikoli ne smejo misliti, da morajo vse skupaj opustiti in ignorirati njihova 

vsakodnevna opravila, da morajo zanemarjati svojo sluţbo, druţino ali svoje 

ljubljene z namenom, da se posvetijo reševanju duš. 

Jaz, vaš Jezus, bom vedno skrbel za svoje. Ničesar se ne bojte od Mene. Vse kar 

vas prosim je, da molite za rešitev duš. 

Ne dovolite, da vas prevzame strah pred prihodnostjo, kajti to ni moja ţelja. 

Kljub temu pa pričakujem, da si vzamete čas za molitev in ţrtve, kot sem vam 

naročil preko teh Sporočil. Nadaljujte z vsakodnevnim ţivljenjem, čeprav bo 

Moja Sveta Beseda za vedno spremenila način s katerim gledate na svoje 

ţivljenje. 

Na materialne dobrine ne boste več gledali enako, tako kot ste nanje gledali v 

preteklosti. Čeprav bodo še naprej del vašega ţivljenja, pa ne bodo več 

gospodarile v vašem ţivljenju. 

Ne pozabite, da ne morete sluţiti dvema gospodarjema, kajti samo en Gospodar 

obstaja in ta Gospodar je Bog. 

Jaz od Svojih apostolov ne pričakujem, da se vsemu odpovejo zato, da bi Mi 

sledili. Jaz od Svojih vernih ne pričakujem, da opustijo svoje vsakodnevne 

dolţnosti zato, da bi sledili Mojim Sporočilom. Ne, vse kar vas prosim je, da 

ljubite. Drţati se morate Boţjih Zakonov. Ţivite svoje ţivljenje v skladu z 

Mojimi Nauki. Spoštujte Zakramente. Izkazujte ljubezen drug drugemu in 

molite za duše tistih, ki si sami ne bodo pomagali. 



Pojdite v miru, v zavedanju, da je Moje Usmiljenje veliko in da bo Moja 

Ljubezen do človeštva premagala Satanova dejanja in strašno trpljenje, ki ga on 

povzroča svetu. 

Bodite mirni. Blagoslavljam vas. 

Vaš Jezus  

 

VSE BOŢJE OTROKE V ZDRUŢENIH DRŢAVAH AMERIKE 

PROSIM, DA MOLITE ZA SVOJO VERO  

Torek, 23. oktober 2012, ob 20.30 

Moja draga ljubljena hčerka, vse Boţje otroke v Zdruţenih drţavah Amerike, 

prosim, da molite za svojo vero. 

Vaša vera bo napadena, prav tako tudi v drugih Krščanskih drţavah in storjen 

bo vsak poskus, da bi izbrisali vse sledove o Meni, vašemu Jezusu. 

Ustanoviti morate čim več Molitvenih Skupin, zato da vam bodo, zdruţenim v 

Mojem Presvetem Srcu, dane milosti, da boste vzdrţali takšno preganjanje. 

Krščanska vera bo sčasoma prepovedana, skupaj z drugimi religijami, ki 

častijo Mojega Očeta. 

Vi, Moji ljubljeni verni, boste zaščiteni iz Nebes, toda moliti morate za moč, 

kajti sprememba demokracije je na tem, da se obrne na glavo. 

Kot največji narod na svetu, ki oznanja svobodo skozi demokracijo, vam bo 

kmalu odvzeta pravica biti Kristjan. 

Na to pravico, čeprav vam bo odvzeta, se bo gledalo kot na demokratično 

potezo. Ti novi zakoni, ki bodo kmalu uvedeni v vaši drţavi, bodo veljali za 

vse obsegajoče zakone, tako da bodo vsi zaščiteni pod eno svetovno religijo. 

Ti zakoni bodo oskrunili Moje Sveto Ime, toda Jaz vas ne bom zapustil. Jaz 

vam bom dal vso pomoč, ki jo potrebujete. Vse, kar morate storiti, je, da Me 

prosite. 

Jaz bedim nad vami in vas varujem. Čas za padec Krščanskih Cerkva je blizu. 



Moji otroci, oni lahko zaprejo Moje Krščanske Cerkve, posegajo v Moje 

Zakramente, tako da postanejo neuporabni; vzamejo pogum Mojim 

posvečenim sluţabnikom in vas ustrahujejo, toda zaman. Njihova moč se ne 

more primerjati z vašo preprosto vero, vašo poniţnostjo in vašo ljubeznijo do 

Mene, vašega Jezusa. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

NIKOLI NE SMETE ZAVRAČATI ZASEBNIH RAZODETIJ BREZ 

POTREBNIH KVALIFIKACIJ ALI PONIŢNOSTI. 

Sreda, 24. oktober 2012, ob 21.11 

Moja draga ljubljena hčerka, pomembno je, da ne poslušaš tistih, ki napadajo 

Mojo Sveto Besedo. 

Zatisni si ušesa pred poskusi, ki jih bodo zdaj napravili zlasti tisti, ki trdijo, da 

so Katoliški teologi, da bi zavrnili ta Moja Najsvetejša Sporočila. 

Kot sem ti ţe povedal, največji napadi bodo od tistih v Katoliški Cerkvi, ki 

trdijo, da Me poznajo, ki pa ne razumejo Knjige Razodetja in prav tako ne 

skrivnosti, ki so vsebovane v njej. 

Skrivnosti ne morejo poznati, kajti Jaz, Jagnje Boţje, jih še nisem vseh 

razodel. 

Kako zelo Me jezijo! Kako velike bolečine mi povzročajo! S tem ko se kruto 

posmehujejo Mojim Sporočilom, zabijajo ţeblje v Moje Telo. 

S tem ko ostro zavračajo navodila, ki jih Jaz dajem v dobro vseh duš, Me zopet 

kriţajo. 

Toda ni pomembno kako velike bolečine Mi povzročajo, kajti Jaz bi tisočkrat 

umrl, da bi le rešil še eno dušo. 

Oni lahko zavrţejo Moja Sporočila, zasmehujejo tebe, Moja hčerka, in 

zavračajo Mene, ne bodo pa preprečili, da bi bila Volja Mojega Očeta 

dokončno izpolnjena. 

Te uboge duše včasih mislijo, da se vedejo odgovorno, ko govorijo ljudem, naj 
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ne sprejmejo Mojih Sporočil. 

Kar oni počnejo, je to, da preprečujejo, da bi bila Boţja Beseda dana Boţjim 

otrokom. Če bodo to še naprej počeli, jih bo utišala Roka Mojega Očeta. 

Noben človek Me ne bo zaustavil v Mojem prizadevanju, da rešim duše. 

Tisti posvečeni sluţabniki, ki vztrajno preprečujete ljudem, da bi prisluhnili 

Moji Besedi, vedite tole. 

Vaše nenehne besede in vaše bogokletne obtoţbe vas bodo oropale milosti, ki 

so vam bile dodeljene v vašem duhovniškem poklicu. Če Me po molitvi ne 

boste prosili za odgovore, ki jih potrebujete, vam Jaz ne morem pomagati. 

Nikoli ne smete zavračati zasebnih razodetij brez potrebnih kvalifikacij 

ali poniţnosti. Celo takrat nikoli ne morete soditi takšnih trditev. Molčite. 

V vsakem trenutku molite za dar razločevanja. Drugače boste spoznani za 

krive najhujšega zločina v Očeh Mojega Očeta – zločina, da Mu preprečujete 

reševanje duš preko Svete Besede Njegovega Sina. 

Vaš Jezus 

 

 

 

DEVICA MARIJA: OSTANEK CERKVE MOJEGA SINA SE BO ŠE 

NAPREJ POVEČEVAL 

Četrtek, 25. oktober 2012, ob 07.30 

Moj otrok, vedno več ljudi je pritegnjenih k tem Svetim Sporočilom za ves 

svet kot kdaj koli prej. 

Mnogi ne razumejo pravega namena teh Sporočil. Vedeti morajo, da so ta 

Sporočila Dar človeštvu, da bi povzročila spreobrnjenje. 

Ta Sporočila se dajejo svetu zato, da pritegne duše k temu, da se navadijo 

moliti, in zato, da se udeleţujejo Svetih Zakramentov. 

Predvsem pa ta Sporočila prinašajo spokojnost in notranji mir, zato da bo še 

več Boţjih otrok postalo vrednih za vstop v Novi Raj. 
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Boţji otroci bodo prejeli vero zaradi sadov teh Sporočil. 

Ostanek Cerkve mojega Sina se bo še naprej povečeval zaradi teh in ostalih 

svetih Sporočil, ki so dana pristnim vidcem po vsem svetu. 

Bog tako zelo ljubi Svoje otroke, da bo storil vse, da zagotovi, da bodo 

odrešene vse duše. 

Moj Sin se je dobro pripravil in vsi Njegovi načrti, ki jih je potrebno 

doseči preko teh Sporočil se bodo izpolnili. 

Zaradi tega nikoli ne smete obupovati. 

Upanje je vse, kar je pomembno. 

Zaupanje v mojega Sina, s tem da se Mu popolnoma izročite, bo pomenilo, da 

lahko On dokonča Svoje načrte, tako da reši prav vsakega grešnika preko vaše 

predanosti Njemu. 

Otroci, obljubite, da boste sprejeli Njegova navodila. Tako vas bo Njegova 

Ljubezen obdala in vas napravila močne. 

Vaša Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

 

 

JAZ ŢELIM, DA MOJA VOJSKA MOLI TO KRIŢARSKO MOLITEV 

ZA ZMAGO OSTANKA CERKVE 

Četrtek, 25. oktober 2012, ob 21.50 

Moja draga ljubljena hčerka, vse Moje verne moraš spodbujati, naj še naprej 

povsod po svetu ustanavljajo Molitvene Skupine. 

Prišel je čas, da vas pokličem in zberem skupaj, da oblikujete Mojo vojsko, 

tako da se pohod do večne zmage lahko prične prav danes. 

Jaz ţelim, da 9. novembra 2012, na drugo obletnico Mojega prvega Sporočila, 

ki sem ga dal tebi, Moja hčerka, Moja vojska zmoli to Kriţarsko Molitev za 

zmago Ostanka Cerkve. 
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Kriţarska Molitev (82) Za zmago Ostanka Cerkve 

Jezus, Kralj in Odrešenik sveta, obljubljamo Ti, da Te bomo častili, Ti 

ostali zvesti in s svojimi dejanji vsem ljudem oznanjali Tvojo Slavo. 

Pomagaj nam pridobiti moč in samozavest, da se dvignemo in vselej 

oznanjamo Resnico. Nikoli ne dovoli, da bi se obotavljali v našem pohodu 

naproti zmagi in v našem načrtu za rešitev duš. Predajamo ti svoja srca in 

vse kar imamo, da bi lahko brez ovir nadaljevali trnjevo pot proti Vratom 

Novega Raja. Ljubimo Te, predragi Jezus, naš ljubljeni Rešitelj in 

Odrešenik. V Tvojem Presvetem Srcu se zdruţujemo v telesu, duši in duhu 

Izlij na nas Svojo Milost Zaščite. Prekrij nas s Svojo Predragoceno Krvjo, 

da bomo s pogumom in ljubeznijo oznanjali Resnico Tvojega Novega 

Kraljestva. Amen. 

Moji dragi verni, prosim vas, da se zbirate skupaj, rastete in da širite Mojo 

Sveto Besedo v vsak narod. Prosim vas, da se vedno osredotočate Name in da 

sodelujete z Menoj za končno zmago odrešenja. 

Vaš Jezus 

 

DVOMILI BODO V MOJO BESEDO IN JO ANALIZIRALI IZ 

STRAHU PRED TEM, DA BI NAREDILI STRAŠNO NAPAKO  

Petek, 26. oktober 2012, ob 11.06 

Moja draga ljubljena hčerka, Moji verni morajo opraviti še tako zelo veliko 

dela, da se zemljo očisti okuţenosti, ki se kakor odeja razteza preko mnogih 

ljudi, ki ne verujejo v Boga. 

Toliko ljudi tava po svetu brez kakršnega koli občutka za smer. Brez občutka 

za duhovnost so in nevedni so glede Boţje Ljubezni. Oni so duše, po katerih 

Jaz hrepenim in katere si ţelim objeti z Resnico. 

Vi, Moji verni, morate iti k njim in jim povedati, da bom Jaz, Jezus Kristus, 

Sin Človekov, Mesija, prišel kmalu. Vedeti morajo, da ne bodo zavrţeni, 

kajti zaradi vas, zaradi te generacije, Jaz sedaj prihajam preko teh Sporočil. 

Veliko drugih, ki se duhovno zavedajo obstoja Boga, bodo radovedni, toda 

oklevali bodo pri sprejemanju teh Mojih Sporočil. 

Preostali, ki oznanjajo Mojo Besedo in ki so poboţni Kristjani, bodo previdni 

in počasni v sprejemanju vsega, kar sedaj govorim. 
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Dvomili bodo v Mojo Besedo in jo analizirali iz strahu pred tem, da bi 

naredili strašno napako.  

Duhovniki v Katoliški Cerkvi bodo vstali in se odzvali Mojemu Klicu. 

Nekateri se bodo odzvali hitro, kajti začutili bodo Mojo Ljubezen teči po 

njihovih ţilah, ko bodo prebrali ta Sporočila. 

Drugi bodo občutili takojšen klic po Daru Svetega Duha, ki je navzoč v Moji 

Sveti Besedi. Nekateri bodo bolj pazljivi kot drugi, toda sčasoma bo njihovo 

število naraslo v milijone. 

Zaradi tega morate vi, Moji verni, vztrajati. Čeprav vas bodo na začetku 

številni zavrnili v Mojem Imenu, se bo to spremenilo. Ko bo Resnica splošno 

poznana in sprejeta, vas bodo ljudje iskali. Moja Beseda bo obravnavana z 

ljubeznijo in s spoštovanjem, čeprav bodo te duše zaradi tega trpele.  

Ni pomembno koliko nasprotovanja bo zoper Mene, kajti Moje Poslanstvo 

ne bo spodletelo. 

Vzdrţite takšno nasprotovanje. Sprejmite zlorabe s katerimi se boste soočili 

zaradi teh Sporočil. 

To je za pričakovati, kadar se Boţja Beseda širi po svetu. Tisti, ki so v temi ne 

bodo sprejeli Moje Besede, ker bo zmotila njihovo ţivljenje. 

Moja Beseda jih bo primorala, da spremenijo svoja prepričanja, s čimer se ne 

bodo hoteli soočiti. 

Sprejeti Mojo Besedo bi pomenilo, da bi morali spremeniti svoje ţivljenje. 

Ţal oni nimajo nobene ţelje, da bi spremenili svoje ţivljenje, ker jim to ne 

ugaja. 

Ne bom odnehal, dokler jim ne odprem oči za Resnico. Prav tako ne 

pričakujem, da boste vi, Moji apostoli, odnehali, dokler se ne bo kolikor je 

mogoče čim več ljudi zdruţilo kot eno v Boţjih Očeh. 

Vaš Jezus 

 

 

 

 



TISTI, KI PONIŢUJEJO MOJO BESEDO, DANO TEBI, MOJA 

HČERKA, ME ZAREŢEJO DO KOSTI V NEZNOSNI BOLEČINI 

Petek, 26. oktober 2012, ob 18.00 

Moja draga ljubljena hčerka, Moje Kraljestvo na zemlji bo kmalu postalo 

resničnost. 

Največji dar je Moje Novo Kraljestvo, Novi Raj, ki ga je tako dolgo nazaj 

obljubil Moj ljubljeni Večni Oče. 

Skrivnost razumevanja Mojega Novega Kraljestva leţi v skrivnosti Mojega 

trpljenja v Vrtu Getsemani. Ko sem padel na obraz pred Svojega Očeta, jokajoč 

od bridkosti, je bilo to zaradi izgube duš v prihodnosti, ki bodo gorele v 

peklenskem ognju, kljub Moji Ţrtvi na Kriţu. 

Moje poniţanje po roki Poncija Pilata za Mene ni bilo boleče zaradi javnega 

posmehovanja, ampak zato, ker sem vedel, da bodo te iste duše Zame 

izgubljene. In tako sem jokal solze ţalosti, ko sem jih gledal kako jih je zavedel 

Satan, zla sila, ki je niso mogli videti, a ki je obsedla vsak delček njihovega 

bitja. 

Moja hčerka, kadar Me vidiš zaskrbljenega, je to z dobrim razlogom. Za tiste 

duše, ki preganjajo ta Sporočila, se prav tako jočem. Te duše niso v polnosti 

zdruţene z Menoj. Zaradi svojega greha napuha, ošabnosti, pomanjkanja znanja 

in pomanjkanja poniţnosti ţalijo Mojo Besedo. 

Te duše tudi skušajo preprečiti, da bi srca tistih, ki jih ţelim doseči, sprejela 

Mojo Sveto Besedo. 

Zanje se prav tako jočem, ker se ne zavedajo resnih posledic svojih dejanj, ko 

izdajajo Mojo Resnično Besedo, ki jo sedaj dajem vsem Boţjim otrokom. 

Tako zelo veliko duš bo pogubljenih, ker bodo prikrajšani za Mojo Besedo 

zaradi dejanj tistih, ki pravijo, da Me zastopajo v svetu. 

Prav kakor sem takrat trpel strašno agonijo zaradi posmehovanja tistih, ki so 

stali poleg zlatega prestola Poncija Pilata, trpim tudi danes. Bolečina, ki jo Jaz v 

teh časih prestajam po tebi, Moja hčerka, ni nič drugačna od bolečine, ki sem jo 

prestajal takrat.  



Tisti, ki poniţujejo Mojo Besedo, dano tebi, Moja hčerka, Me zareţejo do kosti 

v neznosni bolečini. 

Preko tebe, Moje trpeče duše, so v Mene zabili zadnje ţeblje, medtem ko si 

ponovno prizadevam rešiti človeški rod pred uničenjem. 

Molite, da bo Moj Oče po Svojem Usmiljenju strpen do teh duš, ki si pod 

vplivom Satana prizadevajo uničiti Boţjo Besedo. 

Moji otroci, pazite se tistih, ki ognjevito nasprotujejo Moji Besedi preko teh 

Sporočil. Moliti morate za njihove duše. 

Vaš Jezus 

 

PO NJIHOVI ROKI BODO STRELE, POTRESI IN CUNAMIJI 

PRIZADELI ZEMLJO 

Sobota, 27. oktober 2012, ob 21.35 

Moja preljuba hčerka, obstaja načrt, da se začne val pridiganja po vsem svetu. 

To pridiganje ne bo od Boga. Namesto tega se bo pridigalo laţ, ki bo trdila, da 

Bog ne obstaja in ne more obstajati. 

Dejali bodo, da je Bog zgolj plod človekove domišljije. Sklicevali se bodo 

na človeški razum in znanstvene raziskave. 

To pridiganje ni naključje, kajti to je dobro načrtovana in usklajena kampanja, 

skrivaj zasnovana s strani teh ateistov, ki so zvesti Satanu. 

Njihova srca, misli in duše je ukradel Satan, ki preko njihovega napuha in 

človeškega razuma arogantno razglaša laţi, da bi zaustavil Resnico. 

Njihov načrt je, da bi srca ljudi povsod po svetu spremenili v kamen, tako kot 

so njihova lastna srca hladna in neljubeča. Nato bodo naznanili, da bo 

uzakonjena nova nadomestna religija. 

Ena svetovna religija bo častila zver, kajti po roki suţnjev kralja teme se bo 

zgodilo to grozodejstvo. 

Ateisti, ki so skovali ta načrt, so predani častilci Satana. 

Da ne bo pomote – oni malikujejo zver in ni jim mar za bolečine in muke, ki 

jih bodo povzročila njihova dejanja. 
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Njihovo poslanstvo je uničiti zvestobo do edinega Pravega Boga, Boga, ki 

ljubi vse otroke, ki jih je On ustvaril. Zavračali bodo ta Sporočila, ki se sedaj 

dajejo iz Nebes, da bi bilo človeštvo rešeno pred dokončnim uničenjem. 

Po njihovi roki bodo strele, potresi in cunamiji prizadeli zemljo.  

Zaustavljeni bodo. 

Strašno bodo trpeli. Njihov mučni konec je bil napovedan. 

Bitka pri Harmagedónu bo silovita, kajti Bog ne bo več stal ob strani in 

dopuščal to zlo. 

Strahotne kazni, velikih razseţnosti, bodo iztrebile tiste pogane, ki 

zavračajo Boţjo Besedo. 

Molitev k Boţjemu Usmiljenju je edini način za omiljenje teh kazni. 

Samo preko vaših molitev, v katerih rotite za odpuščanje njihovih grehov, 

bodo te duše lahko rešene. 

Moja hčerka, veliko uničenja bodo povzročila zlobna dejanja, ki ga te 

ateistične skupine nameravajo vsiliti ljudem na zemlji. 

Mnogi se ne zavedajo resnosti svojih dejanj. 

Toda mnogi natanko vedo kaj delajo, ker so laţnivci. 

Oni verujejo v Boga, kajti izbrali so Njegovega nasprotnika, Hudiča, za 

svojega boga po svoji lastni svobodni izbiri. 

Vse kar hočejo je ukrasti duše. 

Bog Moj Oče bo s Svojo Močjo posegel vmes ne samo, da jih kaznuje, ampak 

da tudi reši duše preden Mu bodo ukradene. 

Vaš Jezus 

 

BOG OČE: JAZ KAZNUJEM HUDOBNE LJUDI ZATO, DA REŠIM 

NEDOLŢNE DUŠE, KI SO JIH ZAVEDLI LAŢNIVCI  

Nedelja, 28. oktober 2012, ob 18.00 

Moja predraga hčerka, zelo malo Mojih otrok ima Boţje spoznanje in celo 

takrat jim ne dam spoznati vsega. 



Razumevanje Moje Svete Besede je za mnoge teţko, pa vendar je zelo 

preprosto. 

Jaz ljubim Svoje otroke, toda ukradeni so Mi bili, ko sta Adam in Eva 

zapravila svojo pravico do Mojega Boţjega Kraljestva. Ljubosumna Kača, 

Satan, ki mu je bila dana vsaka čast in milost, je zavedel oba Moja otroka 

zaradi tega pa sta obrnila hrbet Veličastnemu Kraljestvu na zemlji. 

Obrnila sta hrbet Večnemu Ţivljenju, zaradi tega pa so vsi njuni otroci, rod za 

rodom, trpeli. 

Moj Sin je bil nato poslan, da bi rešil Moje otroke pred večnim Peklom, tako 

da jih je osvobodil greha. On bo sedaj prišel, da na zemlji vzpostavi izvirni 

Raj, kakor je bilo na začetku. 

Moja hčerka, sedaj potekajo priprave, da se začne bitka za duše. 

Povej Mojim otrokom, da na njih izlivam posebne milosti. 

Te milosti jim bodo dale dodatno moč, ko bodo molili za omilitev kazni. Moji 

otroci lahko po svojih molitvah in prošnjah ne samo rešijo duše poganov, ki 

Me ţalijo, ampak lahko tudi zadrţijo Mojo Roko, ki bo udarila tiste, ki 

govorijo v imenu Zveri. 

Jaz nerad kaznujem Svoje otroke. Jaz jih kaznujem ne samo zato ker 

povzročajo strašno zlo, ampak da jim preprečim, da bi s svojimi laţmi kradli 

duše. 

Jaz kaznujem hudobne ljudi zato, da rešim nedolţne duše, ki so jih zavedli 

laţnivci.  

Moji otroci morajo biti močni zavoljo vseh. 

Molitev bo oroţje, ki bo pokončalo Zver. Zlo se ne bo končalo po vojni, po 

oblasti tistih izvoljenih na visokih poloţajih ali tistih, ki vodijo Moje cerkve na 

zemlji. Svet bo rešen po veri tistih, ki so zvesti Meni, Bogu Najvišjemu, in 

tistih, ki sprejemajo Mojega Sina, Jezusa Kristusa, kot Odrešenika. 

Vi, Moji zvesti otroci, boste ključ do odrešenja vseh Mojih otrok. Vaše 

molitve bodo slišane. Vaše prošnje za rešitev grešnikov bodo uslišane. 

Ljubim vas. Zahvaljujem se vam za ljubezen, ki jo izkazujete Mojemu Sinu. 

Blagoslavljam vas. 

Vaš ljubeči Oče 

Bog Najvišji 
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NJEGOVE VELIKE KAZNI, KAKRŠNIH ŠE SVET NI VIDEL, JE 

MOGOČE OMILITI 

Ponedeljek, 29. oktober 2012, ob 15.30 

Moja draga ljubljena hčerka, kot sem dejal, se je začel naval sprememb. Roka 

Mojega Očeta sedaj kaznuje ne samo ZDA, ampak tudi druge drţave. 

Vse te naravne katastrofe se bodo nadaljevale vsepovsod, dokler človeštvo ne 

bo očiščeno. 

Moliti morate, da bodo tiste duše, ki zavračajo Boga, lahko rešene pred 

Peklenskim Ognjem po velikodušnih molitvah drugih ljudi. 

Ta znamenja so namenjena temu, da človeštvu pokaţejo, da so se časi dejansko 

spremenili. Nič ne bo, niti ne more biti isto, dokler zemlja ne bo očiščena, tako 

da se bo lahko zgodil Moj Drugi Prihod. 

V tem trenutku, ko greh pustoši zemljo, ta ni vredna, da bi sprejela 

Mesija. 

Ta znamenja so znamenja poslednjih časov, Moji verni. Pripraviti morate 

svoje duše. 

Zelo kmalu ne bo skoraj nobenega, niti ateista s kamnitim srcem, ki bi lahko 

prezrl Roko Mojega Očeta. 

Vendar pa se lahko Njegove velike kazni, kakršne še svet ni videl, omilijo in 

oslabijo po vaših molitvah. 

Kljub temu pa se bodo te velike kazni nadaljevale, dokler človeštvo ne sprejme 

Resnice. 

Gospodov dan, dan Drugega Prihoda, se pribliţuje, čeprav se morajo najprej 

zgoditi številni dogodki. 

To bo teţak čas za vse Boţje otroke, tudi za tiste, ki imajo močno vero. Pa 

vendar bodo tisti, ki izkazujejo ljubezen in zvestobo Meni, njihovemu Jezusu, 

imeli mir, ker vedo, da Jaz prihajam, da jih privedem v Svoj Novi Raj. 

Prizadevati si morate po blaginji tega Novega Kraljestva. Hrepeneti morate po 
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tem velikem Daru. 

Ostanite močni in zaupajte Vame. Vedite, da Moj Oče mora kaznovati tiste, ki 

načrtujejo strašna dejanja. On je obljubil, da bo zaustavil njihova dejanja  in 

jih odstranil. 

Znamenja bodo sedaj vidna v vsakem kotičku zemlje, da zagotovijo, da 

človeštvo ne bo moglo več dvomiti o tem, Čigava Moč je na delu. 

Samo Bog ima takšno Moč. Katera koli druga moč bo kratkotrajna. Boţja 

Moč je Vsemogočna. Noben človek ne bo nikdar premagal Stvarnika vseh 

vidnih in nevidnih stvari. 

Vaš Jezus 

 

ČE V DANAŠNJEM SVETU ZGOLJ OMENITE, DA VERUJETE V 

MENE, VAŠEGA JEZUSA, TO POVZROČI PRI LJUDEH ZADREGO 

Torek, 30. oktober 2012, ob 19.10 

Moja draga ljubljena hčerka, do sedaj si morala spoznati, da se bo trpljenje, ki 

ga prestajaš v Mojem Imenu, nadaljevalo vse do zadnjega dne tega 

Poslanstva. 

To je teţko slišati, toda vedi tole. To Poslanstvo je najteţje od vseh Poslanstev, 

ki so prišla pred tabo. Vrţena boš v puščavo. Počutila se boš izolirano in 

osamljeno. Tvoj glas bo prezrt, toda Moja Sveta Beseda se bo dotaknila src 

milijonov ljudi. 

Mojo Sveto Voljo boš vselej izpolnjevala, čeprav se ti pogosto zdi, da nisi 

dovolj močna. 

Tvoja šibkost je tvoja moč, zaradi tvojega zaupanja Vame. Zaradi tega te Jaz 

nikoli ne bom zapustil ali te pustil brez pomoči drugih. Vendar pa bo boš v 

tem Poslanstvu hodila sama. Tvoj edini spremljevalec bom Jaz. Zdruţena sva 

v trpljenju. 

Ti, Moja hčerka, boš vedno potrebovala Moje Milosti vztrajnosti. Vztrajati pri 

tem Poslanstvu in oznanjati Mojo Sveto Besedo nehvaleţnemu svetu ne bo 

lahko. Pri tem Poslanstvu boš morala biti odločna in pogumna. 



To velja za vse Moje apostole, tudi za tiste, ki Me ljubijo, a ki ne 

sprejemajo teh Sporočil. 

Ovire, s katerimi se boste soočali pri tem Poslanstvu, se bodo povečale za 

vse vas, Moja predana vojska. 

Dostojanstveno sprejmite, da boste trpeli, ko boste hodili za Menoj. Zelo malo 

duš zmore nositi trpljenje, ki prizadene vse, ki se uskladijo z Mojimi Nauki. 

Če v današnjem svetu zgolj omenite, da verujete v Mene, vašega Jezusa, to 

povzroči pri ljudeh zadrego. 

Ne le, da vam povzroča nelagodje, kadar izpovedujete vašo zvestobo Meni v 

javnosti; tudi trpeli boste zaradi Mene. 

Ne pozabite, trpljenje je posebna milost. Trpljenje je zelo teţko prestajati in 

mnoge duše se zaradi tega odvrnejo od Mene. Toda zapomniti si morate tole. 

Ko boste trpeli v Mojem Imenu, vas bom Jaz objel in na vas razlil Svoje 

Milosti. Kljub vašemu trpljenju boste imeli notranji mir. 

Prosim, Moja hčerka, nikoli ne obupaj. Nikoli se ne čuti zapuščena, kajti še 

bliţe sem ti, kadar se počutiš osamljeno. Še bliţe sem ti v teh časih muke. Še 

naprej moraš prositi za vso pomoč, ki jo lahko dobiš, tako da prosiš Mojo 

ljubljeno Mater in vse svetnike, naj ti pridejo na pomoč. 

Zelo kmalu se boš sprijaznila, da tvoje trpljenje narašča kot neposredna 

posledica Satanovega nasprotovanja proti temu Poslanstvu. Satan je zelo 

prestrašen, ker se pribliţuje njegov konec. On te sovraţi zaradi duš, ki se 

rešujejo preko tega Poslanstva odrešenja. 

Vaš Jezus 

 

DANA VAM JE BILA BOJNA OPREMA. UPORABITE JO 

Četrtek, 1. november 2012, ob 18.00 

Moja draga ljubljena hčerka, dvigniti se morate in se v ljubezni zdruţiti skupaj 

ter se pripraviti na teţke čase, ki so pred vami. 

Vi, Moja močna vojska, ste blagoslovljeni in zaščiteni s Pečatom Mojega 
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Očeta, Pečatom Ţivega Boga. 

Ne pozabite, da bom z vami, ko boste napadeni iz vseh strani. 

Naravne katastrofe, vojne, razkol v Moji Cerkvi na zemlji, diktature v vaših 

narodih, ki so v samem jedru povezane med seboj – vsi ti dogodki bodo 

potekali istočasno. 

Ti številni nemiri bodo povzročili veliko solza in škripanje z zobmi, toda ena 

stvar bo ostala nedotaknjena, to pa je Moč Boga in Njegova Ljubezen do vseh 

Njegovih otrok. 

Ta bitka se bo zgodila v svetu. Vi, Moja vojska, ne smete trepetati od strahu. 

Vse je dobro v Mojem Kraljestvu in vaš prostor je tam zagotovljen. Skrbeti vas 

mora za ostale ljudi. 

Dana vam je bila Bojna Oprema. Uporabite jo. Moje Kriţarske Molitve bodo 

pomagale omiliti večino te groze, ki jo povzročajo grehi človeštva. Prosim 

molite to molitev za omilitev kazni. 

Kriţarska Molitev (83) za omilitev kazni 

O dragi Oče, Bog Najvišji, mi, Tvoji ubogi otroci, padamo na obraz pred 

Tvojim Veličastnim Prestolom v Nebesih. Rotimo te, odstrani v svetu zlo. 

Rotimo Te, usmili se tistih duš, ki Tvojim otrokom povzročajo strašne 

stiske. Prosimo Te, odpusti jim. Prosimo Te, odstrani Antikrista takoj, ko se 

bo razodel v svetu. Dragi Gospod, prosimo Te, da omiliš Svojo Roko Kazni.  

Rotimo Te, da namesto kazni sprejmeš naše molitve in trpljenje, da v teh 

časih olajšaš trpljenje Svojih otrok. Zaupamo Vate. Častimo Te. 

Zahvaljujemo se Ti za Veliko Ţrtev, ki si jo storil, ko si poslal Svojega 

Edinega Sina, Jezusa Kristusa, da bi nas rešil grehov. Tvojega Sina 

ponovno sprejemamo kot Odrešenika Človeštva. Prosimo Te, zaščiti nas. 

Varuj nas pred nevarnostmi. Pomagaj našim druţinam. Imej usmiljenje z 

nami. Amen. 

Vi, Moja vojska, ste pripravljeni v vseh pogledih. Vse kar morate storiti je, da 

zaupate Vame. Ko boste popolnoma zaupali Vame, boste lahko vso svojo 

ljubezen, vse svoje trpljenje, svoje skrbi in svoje bolečine predali Meni, 

vašemu Jezusu. 

Potem ko se bo to zgodilo, morate prepustiti vse Mojim Svetim in Sočutnim 

Rokam. 



Hvala, ker ste se odzvali Mojemu Klicu. 

Vaš Jezus 

 

DEVICA MARIJA: PRIDITE K MOJEMU SINU IN GA PROSITE NAJ 

VAS VODI NAPROTI  SVOJEMU VELIKEMU USMILJENJU 

Petek, 2. november 2012 ob 14.00 

Moj otrok, tema, ki prekriva svet, se kaţe na mnogotere načine.  

Vpeljani zakoni, ki razdvajajo druţine, so posledica vpliva Satana v vaših 

vladah. 

Vpeljani zakoni, ki podpirajo splav, lomijo Srce Mojega Očeta. Nihče nima 

pravice posegati v Boţje stvarstvo, pa vendar to ljudje vsak dan počnejo, brez 

kakršnega koli občutka sramu in krivde. 

Otrok moj, močno moli za odrešenje človeštva, kajti zelo kmalu se bo razdelilo 

na dva dela; na tiste, ki so zvesti Bogu in na tiste, ki Ga zavračajo. Brat bo 

ločen od brata, soseske bodo razdeljene in druţine bodo razdeljene na dva dela. 

Ta čas je bil napovedan. 

Bog bo dal ljudem veliko priloţnosti, da se vrnejo nazaj k Njemu in bo tako 

zagotovil, da se bo rešilo čim večje število duš. 

Molite zdaj za svoje druţine, prijatelje in sosede, preden bo prišlo do 

poslednjega razkola. Po tem razkolu bo dan Drugega Prihoda mojega Sina 

blizu. 

Vi, moji otroci, ste tako zmedeni! To zmedo in praznino v vaši duši, povzroča 

vaše pomanjkanje vere v Boga. Nobena duša ne more preţiveti brez Boţje 

Ljubezni v svojem srcu. 

Ti otroci so kot prazna plovila, ki plovejo po morju, in ne vedo kam gredo. 

Brezciljno plovejo po široki praznini. Nič na svetu jim ne more prinesti 

pravega miru. 

Pridite k mojemu Sinu in ga prosite naj vas vodi naproti  Svojemu Velikemu 



Usmiljenju. On vam bo prinesel mir, po katerem hrepenite. Vse kar morate 

storiti je, da Ga prosite. 

Prosite mene, vašo ljubljeno Mater, da vas privedem k mojemu Sinu. Jaz vas 

bom vodila in varovala na vsakem koraku poti. 

Vaša ljubljena Mati 

Kraljica Miru 

Mati Odrešenja 

 

KMALU GREHA NE BO VEČ. NADLOGA GREHA BO STVAR 

PRETEKLOSTI 

Sobota, 3. november 2012 ob 19.00 

Moja draga ljubljena hčerka, ko duše odpadejo od Mene in ko podleţejo grehu, 

se Me nikoli ne smejo bati. 

Moji ljubljeni verni, ko storite kakšen greh, takoj pridite k Meni. 

Naj vas ne bo sram priteciti k Meni, ko boste storili greh. To je edini način, da 

boste ponovno pridobili moč za hojo za Menoj. 

Če ne boste prišli k Meni in se Me namesto tega izogibali, boste še bolj 

oslabeli in izpostavljeni boste skušnjavam, ki vam jih vsak dan nastavlja Satan. 

Vsak otrok se rodi z grehom. Izvirni greh se izbriše po Zakramentu Krsta. Celo 

po Krstu bodo duše skušane, vse dokler bo človeštvo ostalo pod Satanovo 

vladavino. 

Osvoboditi se greha je preprosto. Najprej boste v srcu spoznali, da ste izvršili 

greh. Številni ljudje v današnjem svetu se obnašajo do greha kot da ni 

pomemben. Pa vendar, če bi ljudi odkrito priznali kako se počutijo po tem ko 

so grešili, bi spoznali, da so izgubili svoj notranji mir. 

Večina ljudi čuti greh, vse dokler ne postanejo njihove duše tako počrnele, da 

bo lahko samo greh zadovoljil njihovo poţelenje. Zaradi tega morate prositi 

Boga za odpuščanje vsakokrat ko grešite. Če tega ne boste storili, bo greh 

rastel v vas, vi pa se boste čedalje teţje upirali skušnjavam. 



Ko čutite kesanje v svojih srcih, pokličite Mene, vašega ljubljenega Jezusa, da 

vam pomagam. 

Vsi grehi so lahko odpuščeni razen greh bogokletstva proti Svetemu Duhu. 

Vedno Me pokličite na pomoč, ne glede na to kako sram vas je grehov, ki ste 

jih storili. 

Jaz sočustvujem z vsemi Boţjimi otroci. Vi ste Njegova dragocena stvaritev. 

Bog vas vse ljubi kljub vašim grehom. Borite se proti grehu, tako da prosite za 

odpuščanje vsakokrat, ko boste grešili. 

Kmalu greha ne bo več. Nadloga greha bo stvar preteklosti. 

Vaš Jezus 

 

POT, KI VODI V MOJE VEČNO KRALJESTVO JE POSUTO Z 

OSTRIMI KAMNI IN SKALAMI 

Nedelja, 4. november 2012 ob 17.45 

Moja draga ljubljena hčerka, naj nihče ne misli, da lahko njegova vera ostane 

močna, brez da bi se boril do pravice do svoje vere. 

Veliko ovir obstaja, ki zavirajo vašo vero v Boga. Samo tisti, ki vztrajajo v 

molitvi lahko v svojih dušah ohranijo pri ţivljenju plamen svoje ljubezni do 

Boga. 

Pot, ki vodi v Moje večno kraljestvo je posuto z ostrimi kamni in skalami. To 

je podobno kot če bi več kilometrov hodili bosi in bi občutili vsak oster kamen, 

vsako ostro bolečino in bi se spotaknili za vsak korak, ki bi ga storili. Zaradi 

tega mnogo dobronamernih duš ne zmore nadaljevati poti, ker je potovanje 

tako zelo naporno. 

Ko Mi boste sledili, bo vaše potovanje vedno boleče. Nikoli ne bo lahko, 

dokler ne rečete: »Jezus, vzemi moje bolečine, ozdravi me in vzemi moj 

kriţ.« 

Samo tedaj boste laţje hodili po poti, ki vodi v Moje Veličastno Kraljestvo.  



Vsi, ki ljubijo Boga bodo sedaj na vsakem koraku, vse do Poslednjega 

Dne, doţivljali kriţanje. 

Kristjani in vsi tisti, ki ljubijo Mojega Očeta, Boga Najvišjega bodo pred 

Mojim Drugim Prihodom morali prestajati trpljenje Mojega Kriţanja. 

To Kriţanje se bo začelo z obtoţevanjem, da Bog ne obstaja. 

Mene niso sprejeli kot Boţjega Sina. Tokrat ne bodo sprejeli Boga 

Najvišjega. 

Vsi verniki bodo bičani in preganjani zaradi poganskih zakonov, ki bodo 

sčasoma uvedeni. 

Kljub temu veliko ljudi, ki ne poznajo Gospodovih poti, ne bo pozornih na to 

hudobijo, tako zelo ujeti bodo v svojem prizadevanju po osebnih uţitkih. 

Tisti, ki si bodo drznili izkazovati zvestobo edinemu pravemu Bogu v javnosti 

bodo kaznovani. 

Vsakodnevna Daritev Svete Maše bo sčasoma izginila, kot je bilo napovedano, 

zaradi tega ker bo Laţni Prerok uvedel novo obliko Maše, kajti rekel bo, da 

stara oblika Maše ni več pomembna. 

Moja Navzočnost v Sveti Evharistiji bo ukinjena. Hrana Ţivljenja ne bo več 

hranila Boţje otroke. Nato bo Boţja Roka padla na tiste pogane, ki si drznejo 

trditi, da govorijo v Boţjem Imenu. Njihova zvestoba zveri bo vplivala na 

mnoge. Tiste, ki bodo zavedeni bodo vodili v zapor teme. 

Razkoli se bodo povečali, dokler bodo morali vsi Boţji otroci na koncu sprejeti 

odločitev: Ali bodo sledili laţni iluziji, ki jo bo predstavil Laţni Prerok, ki bo 

trdil, da govori v Boţjem Imenu, ali pa bodo sledili Resnici. 

Nikoli ne verjemite, da boste dovolj močni, da boste vzdrţali pritiske s strani 

tistih laţnih duhovnikov, ki bodo predstavljali Zver. Imeli bodo velik vpliv. 

Brez Moje pomoči boste v skušnjavi, da bi se odvrnili od Mojih Naukov. 

Zbudite se, preden se vse to zgodi! Vsak dan me kličite na pomoč. 

 Vaš Jezus 



ZEMLJA BO STOKALA V BOLEČINAH, KO SE BO ANTIKRIST 

POJAVIL V SVETU 

Ponedeljek, 5. november 2012 ob 18.50 

Moja draga ljubljena hčerka, svet se mora sedaj pripraviti na velike 

spremembe, ki sem jih dovolil, z namenom, da pripravim človeštvo na Svoj 

Drugi Prihod. 

Moji ljubljeni verni so opravili ţe veliko dela in rešili na milijone duš preko 

molitev, ki sem jim jih dal. 

Zaradi vaše zvestobe do Mene, vašega Jezusa, ste Mi pripeljali duše, ki so 

sedaj na varnem in ki bi v nasprotnem primeru bile vrţene v Pekel. 

Tako zelo močne so vaše molitve, da bo, medtem ko še naprej na milijone 

ljudi sprejema Moja Sporočila ljubezni in upanja, sčasoma rešenih na 

milijarde duš! 

Moje Delo preko vas, Moji apostoli, vsakodnevno rešuje na tisoče in tisoče 

duš! Zaradi tega nikoli ne smete dovoliti, da bi vam dvomi, ki vas bodo od 

časa do časa preplavljali, preprečevali vašo molitev. 

Sedaj Mi morate prisluhniti. 

Veliko stvari se bo sedaj zgodilo. Po vsem svetu se bodo povečale nevihte. 

Zemlja bo stokala v bolečinah, ko se bo Antikrist pojavil v svetu. Njegov 

prihod ni več daleč proč. 

Moja hčerka, bodi osredotočena na širjenje Moje Besede, čeprav se boš 

soočala z mnogimi preprekami. Ne odlašaj in posreduj Moja Sporočila vsem 

ljudem. 

Rezultati ne bodo prišli zaradi števila ljudi, ki bodo prejeli Knjigo Resnice 

oziroma ta Sporočila, ampak zaradi števila ljudi, ki bodo molili Moje 

Kriţarske Molitve. 

Kriţarske Molitve bodo oslabile moč Antikrista. 

Moj Oče bo poslal na zemljo kazen, ki bo uničila tiste voditelje in skupine, 



ki si drznejo škodovati Njegovim otrokom. 

Boţja Moč bo prekrila tiste, ki Ga ljubijo. 

Boţja Moč bo zaščitila tiste, ki se bodo spreobrnili. 

Bog, Moj Večni Oče bo še naprej izlival na svet Svoje Milosti, vse dokler 

Njegova Moč ne prekrije in zaščiti vse Njegove otroke na zemlji. 

Pojdite v miru, upanju in ljubezni. Zaupajte Vame in vse bo še v redu.  

Vaš Jezus 

 

BOG OČE: HIERARHIJA VSEH ANGELOV V NEBESIH SE SEDAJ 

ZBIRA NA ŠTIRIH KONCIH ZEMLJE 

Torek, 6. november 2012 ob 22.45 

Moja predraga hčerka, hierarhija vseh angelov v Nebesih se sedaj zbira na 

štirih koncih zemlje. Pripravljajo se na silovite kazni, ki jih bodo poslali nad 

človeštvo. 

Vse te stvari se morajo zgoditi: Nevihte, vojne, lakota in diktature se bodo 

zgodile na zemlji. Bitka se je začela, kot je bilo napovedano. 

Zemlja se bo tresla na vseh štirih koncih sveta. Mnogi bodo šokirani, kajti 

nikoli se še niso soočali s takšnimi katastrofami. 

Vi, Moji otroci, se nahajate v poslednjih časih. Obdobje, ki je pred vami bo 

teţko. Tisti, ki ste zvesti Meni in ki Mi popolnoma zaupate, boste prestali te 

katastrofe. 

Veliko sprememb bo sedaj izbruhnilo v svetu. Tisti, ki poznate Resnico, bodite 

hvaleţni. Spoznali boste, da čeprav bo to pomenilo konec časov kakršne 

poznate, bodo obenem tudi nastopili časi novega začetka, ki so bili 

napovedani. Nastopil bo nov začetek - Novi Raj na Zemlji. 

Otroci, to pomeni, da boste postali svobodni. Hitro vas bom vzel v Svoje Roke 

kjer boste pričakali nov prostor, ki sem ga skrbno ustvaril za vse vas.  



Mnogi bodo teţko prenašali prihajajoče čase, toda samo tisti, ki bodo sprejeli 

Resnico bodo vztrajali in uspevali, kajti Jaz jih bom zaščitil. 

Moj Pečat je potrebno deliti. Mojo Ljubezen morajo spoznati prav vsi Moji 

otroci, iz vseh religij, veroizpovedi in še posebno tisti, ki Me ne poznajo, kakor 

tudi tisti, ki zavračajo Moj Obstoj. 

Prav tako kot sedaj pripravljam Svojo Vojsko na zemlji, jo pripravljam tudi v 

Nebesih. 

Skupaj se bomo borili proti zlobi, ki jo bodo kmalu uvedli narodi nad svojim 

nemočnim ljudstvom. 

Če boste odločno zavrnili Ţig Zveri vas bom zaščitil. 

Pojavili se bodo centri, ki so jih v preteklih letih vzpostavili Moji preroki. Vsi 

ti centri bodo kot oaza v puščavi. V teh centrih boste lahko izkazovali zvestobo 

Meni, vašemu Očetu in se zbirali v molitev za tiste duše, ki bodo podlegle 

vplivu Antikrista. 

Molite, molite, molite. Vas čas je bil odmerjen. Drugi Prihod Mojega Sina se 

bo zgodil kmalu. 

Samo Jaz, vaš ljubljeni Oče, poznam točen datum Drugega Prihoda Mojega 

Sina. Celo Moj ljubljeni Sin, Jezus Kristus ne pozna točnega datuma. Toda 

vedite sledeče: 

Čeprav se sedaj preko tega Poslanstva in drugih Poslanstev pripravljate na 

Drugi Prihod mojega Sina, pa bo le-ta tako zelo nenadoma razglašen, da bo za 

mnoge prepozno, da bi se spreobrnili. Namesto tega bodo zbeţali stran. 

Bodite močni, Moji otroci. Moj načrt je, da uničim Zver in rešim prav vsakega 

Svojega otroka. Vaše molitve Mi lahko pomagajo rešiti prav vsako dragoceno 

dušo. 

Bog Najvišji 

 

 



VEČINA ČLOVEŠTVA BO OČIŠČENA IN PRIPRAVLJENA NA 

DOLGO PRIČAKOVANO DOBO MIRU 

Sreda, 7. november 2012 ob 21.28 

Moja draga ljubljena hčerka, ves svet bo občutil spremembe, vsaka drţava bo 

doţivela tišino in občutek pričakovanja, vendar mnogi ne bodo razumeli zakaj 

se to dogaja. 

Ţivljenje se bo spremenilo. Tisti, ki zaupate Vame, imate veliko razlogov za 

veselje v prihodnosti. 

Predstavljajte si svet kot ţivo osebo, ki trpi zaradi strašne bolezni. Svet mora 

trpeti, prenašati bolečine in iti skozi obdobje v katerem zdravnik zdravi 

bolezen. 

Veliko ljudi se na zdravljenje hitro odzove. Drugi počasneje. Ostali pa sploh 

ne. Nekateri bolniki imajo upanje in sprejmejo, da bo njihovo telo moralo 

sprejeti včasih boleče zdravljenje, preden se bodo spet počutili dobro in 

zdravo. 

Svet trpi zaradi okuţbe, ki jo povzroča Satan. On in njegovi demoni 

nagovarjajo, skušajo in prepričujejo Boţje otroke, da greh ne obstaja. 

Boţji otroci padajo iz ene duhovne krize v drugo. Kako zelo prizadejajo 

Mojega ljubljenega Očeta! Kako zelo velike bolečine bodo morali prestajati 

preden bodo lahko zaţiveli ţivljenje v skladu z Boţjimi Zakoni! 

Ko bo enkrat ta bolezen ozdravljena in ko bo bolečina izginila, bo večina 

človeštva očiščena in pripravljena na dolgo pričakovano Dobo Miru. Doba 

Miru, ki je bila obljubljena vsem tistim, ki sledijo Boţjim Zakonom, bo 

sprejela vse tiste, ki so se odkupili v Mojih Očeh. 

Vsakemu od vas bo pokazana Resnica. Potem boste lahko razlikovali med 

grdoto greha in čistostjo, ki je potrebna za vstop v Moje Slavno 

Kraljestvo. 

Ko bo vsaki osebi pokazana Resnica, v njo nihče ne bo dvomil, toda ne bodo je 

vsi sprejeli. 



Čas je, da človeštvo vidi kaj se je zgodilo svetu zaradi pohlepa, sebičnosti in 

ljubezni do samega sebe. Nihče se ne meni za tiste, ki so nesrečni v ţivljenju. 

Spoštovanja do človeškega ţivljenja skoraj ni več. 

Odvrziti morate vaš napuh, kajti če tega ne boste storili vam bodo odvzete vse 

materialne stvari. 

Različni voditelji iz različnih narodov se bodo kmalu zdruţili in se 

pripravili, da uničijo Krščanstvo po vsem svetu. 

Zaradi tega bodo ognjene krogle in strele padle na svet in kaznovale hudobne 

ljudi. 

Kljub tem vedite, da je večina kazni, ki jo je načrtoval Moj Oče bila omiljena 

zaradi vaših molitev. 

Ostanite močni. Nadaljujte z molitvijo Mojih Kriţarskih Molitev in nikoli ne 

izgubite upanja. 

Vaš Jezus 

 

POTREBUJEM VAŠO POMOČ. PRAV TAKO KOT SEM 

POTREBOVAL MOJE APOSTOLE IN UČENCE, KO SEM HODIL PO 

ZEMLJI. 

Četrtek, 8. november 2012 ob 15.50 

Moja draga ljubljena hčerka, Moji učenci, posvečeni sluţabniki in duhovniki 

se sedaj zbirajo po vsem svetu zaradi odziva na ta Sporočila iz Nebes. 

Jaz, njihov ljubljeni Jezus, sem navzoč v njihovih srcih z Mojimi posebnimi 

milostmi. 

Oni prepoznavajo ta Boţji Klic, kajti Sveti Duh jih je prekril s spoznanjem, da 

sem resnično Jaz, Jezus Kristus, Sin Človekov, Tisti, ki sedaj govori z njimi. 

Vi, Moja ljubljena in cenjena kongregacija, ste povezani z Mojim Presvetim 

Srcem v teh časih. 



Vodim vas po tej poti, zato da boste posredovali Resnico izgubljenim dušam, 

ki potrebujejo Moje Veliko Usmiljenje. 

Moj Dar vam je ta: dotaknil se bom vaših src na način, da boste takoj 

prepoznali, da je to Boţji Navdih. 

Ali se ne zavedate kako zelo vas ljubim? Kako zelo vas ščiti Moč vašega 

Odrešenika, ki je obljubil svetu odrešenje? 

Moji Drugi Prihod je blizu. Jaz ţelim rešiti vse grešnike, ne glede na to kako 

zelo počrnele so njihove duše. Zapomnite si, da bodo po vaši poslušnosti Meni, 

vse uboge duše lahko iztrgane iz Satanovega oprijema. 

Ne oklevajte pri odzivu na Moj Klic, toda vedite, da morate biti previdni na 

kakšen način boste to storili.  

Svojo vojsko moram zgraditi na takšen način, da se bo lahko na skrivnem 

zbirala skupaj kot molitvena skupina, tako da bo lahko molila za rešitev duš.  

Hitro morate ukrepati. Takoj ko bodo te duše zmolile Moje Kriţarske Molitve 

bodo pritegnjene k vam. 

Potrebujem vašo pomoč. Prav tako kot sem potreboval Svoje apostole in 

učence, ko sem hodil po zemlji. 

Pridite. Ne bojte se. Ne poslušajte tistih, ki vas bodo izzivali, zasmehovali in ki 

bodo blatili Mojo Sveto Besedo. Prišel je čas, da Mi sluţite. Pogumno vstanite 

in Mi sledite. Vaša srca bom napolnil z ljubeznijo in radostjo. Kmalu ne boste 

imeli nobenih dvomov o tem, kdo je Tisti, ki vas sedaj vse to prosi. 

Hvala vam, ker ste se odzvali Mojemu Klicu.  

Blagoslovljam vas in vodim v vsakem trenutku. 

Vaš Jezus 

 

 

 



TO CEPLJENJE BO STRUP IN BO PREDSTAVLJENO V OBLIKI 

GLOBALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

Petek, 9. november 2012 ob 21.00 

Moja draga ljubljena hčerka, v samo dveh letih je bilo zaradi tega Poslanstva 

rešenih in spreobrnjenih na milijone duš. Samo tvoje trpljenje je rešilo 

10.milijonov duš, kot sem ti obljubil. Čeprav se zdi, da se stiske v svetu 

povečujejo, se veliko duš rešuje preko vaših molitev. 

Trpljenje v Mojem Imenu se vedno poveča in postane tako boleče, da ga je 

teţko prestajati.  

Trpljenje postano najbolj intenzivno, ko je Satan jezen. Njegova jeza se 

stopnjuje, zaradi tega pa so napadi nate tako zelo intenzivni. On in njegovi 

demoni te obkroţajo, toda ne morejo ti fizično škodovati, kajti ščiti te Roka 

Mojega Očeta. To pa ne zmanjša bičanja, ki ga prestajaš danes, na drugo 

obletnico tega Poslanstva. Toda vedi tole: ko je določeno Poslanstvo ali delo 

duš ţrtev uspešno, takrat pride največje trpljenje. 

Več duš kot je rešenih, bolj intenzivni postanejo napadi Satana. Njegova 

dejanja so čedalje bolj očitna v svetu. Satan, ki poskuša na vse načine prikriti 

svoj obstoj, je navzoč v dušah tistih ubogih ljudi, ki mu dovolijo, da vstopi v 

njih preko njihovega poţelenja po posvetnih uţitkih in ljubezni do oblasti.  

Satanova moč leţi v tem, da je zmoţen zavesti ljudi v prepričanje, da je on 

le simbol, ki ga uporabljajo Kristjani, da bi razloţili razliko med dobrim 

in zlim. 

Satan se zaveda nevarnosti, ki bi ga povzročilo razkritje njegovega 

obstoja. Če bi ljudem razkril svoj obstoj, bi še veliko več ljudi sprejelo 

obstoj Boga. 

On tega ne ţeli, zato razkriva svoj obstoj samo tistim, ki ga častijo. Ti ljudje, ki 

sprejemajo obstoj Satana, ga častijo na isti način kot verniki, ki obiskujejo 

Maše v Katoliških Cerkvah in ki imajo v cerkvah molitvena srečanja, kjer 

slavijo Boga. 

Toliko duš je bilo ukradenih! Bog, Moj Večni Oče jih ţeli pridobiti nazaj 



preko Opozorila in kazni, ki se bodo zgrnile na tiste, ki častijo Zver.  

Moje Oče bo razkril Satanove privrţence, ki oskrunjajo Njegove Cerkve. 

Kaznoval jih bo. Če po svoji svobodni izbiri ne bodo prenehali s tem kar 

počnejo, jih bo udarila Boţja Roka. 

Zelo je razširjen vzpon Satanističnih skupin, ki se predstavljajo svetu preko 

poslovnih in mreţnih organizacij. 

Te skupine so vsepovsod in načrtujejo, imajo shode ter na skrivnem ustvarjajo 

zlobne načrte za uničenje milijonov nedolţnih ljudi. 

Uvedli bodo obliko genocida, preko obveznega cepljenja, proti vašim 

otrokom z ali brez vašega dovoljenja. 

To cepljenje bo strup in bo predstavljeno v okviru globalnega zdravstvenega 

varstva. 

Njihovi načrti so se ţe uresničili in so jih ţe začeli uvajati. Moj Oče je 

zaustavil nekaj njihovih načrtov v eni evropski drţavi zaradi molitev duš 

ţrtev. 

Poglejte pred seboj in za seboj. Bodite pozorni na navidezno nedolţne nove 

zakone, ki bodo uvedeni v vaše drţave in ki so namenjeni, da bi se počutili kot 

da bodo izboljšali vaše ţivljenje.Veliko od teh zakonov vas bo zasuţnjilo tako 

da se boste odpovedali svojim pravicam pod krinko demokratičnih zakonov.  

Demokracija bo zamenjena z diktaturo, toda navzven ne bo izgledalo tako. Ko 

se bo na milijone ljudi odpovedalo svojim pravicam v imenu novih tolerantnih 

zakonov, bo prepozno. Takrat boste postali zaporniki. 

Glavni voditelji v svetu sedaj sodelujejo skupaj, da bi uvedli svoje nove 

zakone. Oni so del elite katere cilj je pohlep, bogastvo, nadzor in moč. Oni ne 

sprejemajo Boţjo Moč. Oni ne verjamejo, da jih je Moja Smrt na Kriţu rešila 

pred peklenskim ognjem. 

Moram jim pokazati kako zelo se motijo. Prišel je čas, da jim dokaţem Svoje 

Usmiljenje in Svojo Ljubezen, ki jih imam do njih. 



Prosim, zmolite to Kriţarsko Molitev (84) za razsvetljenje duš elit, ki 

vladajo svetu. 

O dragi Jezus, rotim Te, razsvetli duše elit, ki vladajo svetu. Pokaţi jim 

dokaz Svojega Usmiljenja. Pomagaj jim, da odprejo svoja srca in pokaţejo 

pravo poniţnost v čast Tvoji veliki Ţrtvi, Smrti na Kriţu, ko si umrl za 

njihove grehe. Pomagaj jim, da spoznajo, kdo je njihov resnični Stvarnik. 

Napolni jih z milostmi, da bodo spoznali Resnico. Prosim Te, prepreči 

uresničitev njihovih načrtov, da bi škodovali milijonom ljudem s cepljenji, s 

pomanjkanjem hrane, s prisilnimi posvojitvami nedolţnih otrok in z 

razbijanjem druţin. Ozdravi jih. Prekrij jih s Svojo Lučjo. Vzemi jih v 

Naročje Svojega Srca, da jih rešiš pred pastmi Satana. Amen. 

Vaš Jezus 

 

GLOBALNO CEPLJENJE: ENO IZMED NAJBOLJ ZLOBNIH OBLIK 

GENOCIDA ODKAR SO POD VLADAVINO HITLERJA UMRLI 

JUDJE 

Sobota, 10. november 2012 ob 23.45 

Moja draga ljubljena hčerka, kako zelo te Resnica lahko šokira! Čeprav 

sprejemaš Mojo Sveto Besedo, se šele takrat ko se uresničijo prerokbe, ki sem 

ti jih dal, zaveš resnosti tega Poslanstva za rešitev človeštva. 

Uvedba globalnega cepiva, ki bo namenjeno dojenčkom in majhnim 

otrokom, bo eno izmed najbolj zlobnih oblik grenocida odkar so pod 

vladavino Hitlerja umrli Judje.  

Ta zlobni načrt se bo zgodil zato, ker je veliko vaših vlad prisililo svoje 

ljudstvo, da so sprejeli spremembe v svojih zakonih in tako dali vladam moč, 

da uveljavljajo zakone proti vašim nedolţnim otrokom. 

Vedite, da je samo ljubezen njegovih zvestih sluţabnikov preprečila, da bi Moj 

Oče uničil svet. 

Moj Oče je zadrţal Svojo Roko zaradi Svoje Ljubezni do vsakega svojega 

otroka. Sedaj je prišel čas, da končno olajša čase, tako da bo svet, ki ga je On 



ustvaril iz Ljubezni in v skladu z Njegovo Boţansko Voljo, lahko nadaljeval v 

miru. 

Sedaj bo uničil tiste, ki izvršujejo to hudobijo proti Njegovim otrokom. Ne bo 

več prenašal tega zla. S Svojo Roko bo sedaj kaznoval vse te ljudi.  

Njegova Jeza bo vidna vsem ljudem, ki bodo presenečeni nad obsegom kazni, 

ki bo doletela zemljo. 

Tisti med vami, ki ste odgovorni za grozno trpljenje vaših rojakov in 

sodrţavljanov, vedite tole: 

Zadela vas bo strašna bolezen, končno, zaradi tega pa boste vi in tisti, ki ste del 

ene svetovne skupine, izbrisani iz obličja zemlje preden se bo začela bitka 

Armageddon. 

Moj Oče vas ne bo več toleriral in vam ne bo dovolil, da še naprej škodujete 

Njegovim otrokom. Gorje vam in tistim izmed vas, ki Ga jezite v teh časih! 

Čas je prišel, da vam Moj Oče pokaţe in dokaţe Svojo Moč, ki bo trajala na 

vekomaj! 

Vaše teorije o vašem stvarjenju, ki so pomanjkljive, vam bodo končno 

pokazane kot to kar v resnici so. Končno vam bo pokazana Resnica, ki vam je 

bila obljubljena v obliki Knjige Resnice, katera je bila napovedana po preroku 

Danielu. 

Toliko ljudi ne pozna Boţje Resnice. Številne dobronamerne duše si 

prizadevajo samo za to, da bi uţivale v svojem ţivljenju. Mnogi zapravljajo 

čas, ki jim je bil dodeljen v njihovem ţivljenju na zemlji, ker ne poznajo 

Resnico Boţjega Obstoja. 

Sedaj se razodeva Resnica. Prišel je čas za obračun. 

Moj Oče bo končno razodel svetu Resnico. Tisti, ki bodo ignorirali Resnico, ne 

bodo mogli vstopiti v Moje Novo Kraljestvo na zemlji. 

Namesto, da bi uţivali v večnem in veličastnem ţivljenju, polnem čudes, 

radosti, ljubezni in blaginje, bodo gnili v globinah Pekla. 



Vse Boţje otroke kličem, da upoštevajo to svarilo. 

To svarilo je morda strogo. Tistim, ki pravijo: »to svarilo ne prihaja od Boga, 

kajti Bog je usmiljen!«, porečem sledeče: 

Pribliţuje se dan, ko bom ločil pleve od pšenice. Ta dan je zelo blizu. Človek 

je tisti, ki bo moral sprejeti dokončno odločitev. 

Moj Oče bo vedno spoštoval svobodno voljo, vse do poslednjega dneva, do 

Dneva Sodbe. 

Vaš Jezus 

 

SVEČANO TI OBLJUBLJAM, DA BO PREHOD HITER 

Nedelja, 11. november 2012 ob 18.00 

Moja draga ljubljena hčerka, pomembno je, da nikoli ne pozabiš, da ko trpiš, 

ne prestajaš samo svojih bolečin, ampak prestajaš najprej Moje bolečine. 

Bolečine o kateri govorim, niso tiste bolečine, ki sem jih prestajal v času 

Kriţanja, ampak tiste bolečine katere prenašam v teh časih, ko gledam in 

občutim bolečino človeštva. 

Ljudje trpijo v teh časih zaradi njihovih temnih duš. Trpijo celo tisti, ki ţivijo 

preprosto ţivljenje in ki se trudijo slediti Mojim Naukom. Počutijo se lahko 

nesrečno v njihovih medsebojnih odnosih. Trpijo pa tudi zaradi dvomov, s 

katerimi se soočajo v svoji veri. 

Toliko ljudi ne razume pomena Večnega Ţivljenja ali dejstva, da se ţivljenje 

ne konča s smrtjo človeka na tej zemlji. Zaradi tega se mnogi ne pripravijo na 

ţivljenje po smrti. 

Mnogi se v preteklosti niso ustrezno pripravili, zaradi tega pa so sedaj v Peklu 

ali v Vicah. 

Tej generaciji bo kmalu podarjen Dar, katerega nobena druga generacija do 

sedaj ni prejela. Mnogi bodo v trenutku prešli iz tega ţivljenja v novo 

ţivljenje, ne da bi morali doţiveti smrt kot jo poznate. 

Moj Drugi Prihod bo s seboj prinesel ta izreden Dar, zato se ne bojte! 



Razveselite se, kajti prišel bom, da vam prinesem cvetočo prihodnost! 

Predstavljajte si takole: Čeprav boste prestajali določene stiske in teţave in 

boste morali biti priča zavračanju Mojega Obstoja, pa vse to ne bo trajalo 

dolgo. 

Zavedam se, da je mnoge izmed vas strah, toda svečano vam obljubljam, da bo 

prehod hiter. Ko boste videli kako se bo Novi Jeruzalem spustil na Novo 

Zemljo, Novi Raj, boste napolnjeni z izrednim navdušenjem in veseljem. 

Ni besed, ki bi lahko opisale to čudovito Stvaritev. Moje Srce prekipeva z 

Ljubeznijo, ko pomislim s kako velikim začudenjem se boste odzvali vi in vaši 

ljubljeni! Takrat vam bodo postale jasne skrivnosti poslednje zaveze. 

Takrat boste končno jasno spoznali Mojo obljubo ponovnega prihoda.  

Vsi ljudje bodo postali ena sveta druţina in bodo ţiveli ţivljenje v skladu z 

Boţansko Voljo Mojega Očeta. 

To bo čas ponovnega zdruţenja, ker se bo zgodilo prvo vstajenje od mrtvih. 

Tisti, ki so šli skozi očiščenje na tej zemlji bodo skupaj s tistimi, ki so bili 

očiščeni v Vicah, ţiveli v Novem Raju. 

Mnogo stvari se bo spremenilo, toda vsi tisti, ki Mi bodo sledili in ki se Mi 

bodo pridruţili v Moji Novi Dobi Miru nad katero bom vladal Jaz kot duhovni 

voditelj, bodo prejeli notranji mir. 

Končno ne bo več trpljenja, ki ga prestajate pod vladavino Satana na tej zemlji! 

Vse bolečine in vse trpljenje, ki jih boste prestali in vsaka molitev ter vsak 

trud, ki ga boste vloţili v prizadevanju za rešitev upornih duš, bo vredno tega. 

Novi Raj je pripravljen. Vse kar morate storiti je, da pripravite svoje duše in 

korakate naproti Vratom Novega Raja. Tistim, ki se boste odkupili v Mojih 

Očeh, bodo dani ključi, da boste lahko odklenili ta Vrata. 

Vztrajajte v prihajajoči stiski, kajti ta stiska se mora zgoditi, ker je bila 

napovedana v Svetem Pismu. 

Vaše molitve bodo omilile večino te stiske. Moj Oče bo na vse moţne načine 



posredoval, da prepreči zlobna dejanja, ki bodo povzročena nad Njegovimi 

dragocenimi otroci. 

Vaš Jezus 

RIMOKATOLIKI BODO MORALI DAROVATI MAŠE V 

ZATOČIŠČIH ALI VARNIH CERKVAH  

Nedelja, 11. november 2012 ob 22.00 

Moja draga ljubljena hčerka, zbrati se morate skupaj in poiskati tiste duše, ki 

ne poznajo Resnice. 

Iztegnite roke in jih povabite naj prisluhnejo Resnici. Če jim ne boste 

pomagali, da pridejo k Meni bodo njihove duše pogubljene. 

Ta Kriţarska vojna, to Poslanstvo Cerkve ostanka na zemlji, bo prav tako 

zahtevna kot v srednjem veku. Toda ne bo vključevala fizičnega vojskovanja, 

kot npr. v vojni, ko se vojske borijo med seboj. 

Ta vojna bo duhovna vojna, čeprav bodo nekatere vojne dale povod za 

ustanovitev na milijone Kriţarskih Molitvenih Skupin z namenom, da se omili 

moč Antikrista. 

Kriţarske Molitve so bile napisane v Nebesih in obljubljajo izredne milosti. 

Samo en namen imajo in ta je, da rešijo duše vseh ljudi; vsakega otroka, vseh 

veroizpovedi, moške in ţenske iz vseh religijskih denominacij in ateiste. To je 

moja največja ţelja. 

Vi, Moji apostoli, ste pod Mojim vodstvom. Milosti, ki jih izlivam na vas ţe 

rojevajo sadove. Kmalu bodo Milosti, ki jih bom izlil preko Kriţarskih Molitev 

pritegnile na tisoče novih duš. 

Mogoče se sprašujete kako lahko majhna Kriţarska molitvena skupina doseče 

takšna spreobrnjenja? Odgovor je preprost. To je zato, ker vas Moj Oče ščiti, 

Jaz pa vas direktno vodim, zaradi tega pa boste dosegli takšna spreobrnjenja. 

Ne more vam spodleteti. Čeprav boste doţivljali veliko motečih dejavnikov, 

kot tudi notranjih bojev, kar je za pričakovati pri tem Delu, pa bom Jaz vedno 

ob vaši strani. 



Ne pozabite, da se sedaj pripravljamo na padec Mojih ubogih posvečenih 

sluţabnikov. To se bo zgodilo kot posledica prihajajočega razkola, ki bo 

izbruhnil v Krščanskih Cerkvah. 

Čeprav bodo vojsko ostanka vodili duhovniki in ostali posvečeni sluţabniki 

Cerkve, pa bodo mnogi sluţabniki laiki, kajti v tistih časih bo primanjkovalo 

duhovnikov. 

Vi, Moji apostoli, se boste morali zbrati skupaj in narediti zalogo 

Neposvečenih Hostij, kajti teţko bodo dostopne. Rimokatoliki boste morali 

darovati Maše v zatočiščih ali varnih Cerkvah. 

Tako kot so Nemški nacisti preganjali Jude in jih ubijali, tako bodo počeli s 

tako imenovanimi izdajalci Nove Svetovne Cerkve, za katero vam bo 

povedano, da je za vse religije. 

Obtoţeni boste oskrunitve Maše, in njihove nove različice Maše, kjer Jaz ne 

bom navzoč v Sveti Evharistiji, kajti ta nova različica Maše bo gnusoba v Očeh 

Mojega Očeta. 

Moje Telo in Moja Kri bo navzoča v Mašah, ki bodo darovane v tistih centrih 

in zatočiščih kjer boste prisegli zvestobo transsubstanciaciji. Tako bo Sveta 

Mašna Daritev pristna in sprejemljiva za Mojega Očeta. 

Še naprej vas bom poučeval, medtem ko ustanavljate Kriţarske Molitvene 

Skupine po vsem svetu. 

Številne Kriţarske Molitvene Skupine se ţe vsak dan ustanavljajo. Zahvaljujem 

se tistim, ki so sledili Mojim navodilom in Mi bili poslušni. 

Bodite mirni. Bolj morate biti samozavestni. Odloţite strah, kajti strah ne 

prihaja od Mene. Sedaj rastemo in se širimo v vsak kotiček sveta. Kmalu se 

bodo še drugi pridruţili. Ko se bo to zgodilo, bodo molitve spremenile svet 

preko spreobrnjenja. 

Vse vas ljubim. Hvaleţen in ganjen sem, ker ste se Mi takoj odzvali preko tega 

pomembnega in največjega Poslanstva, z namenom, da bodo vsi grešniki prišli 

domov k Očetu in da bodo zaščiteni pred vplivom in skušnjavami Zveri. 

Vaš Jezus 



KRONANJE S TRNJEM V ČASU KRIŢANJA JE SIMBOLIČNEGA 

POMENA 

Torek, 13. november 2012 ob 17.00 

Moja draga ljubljena hčerka, kronanje s trnjem v času Mojega Kriţanja je 

simboličnega pomena za te poslednje čase. 

Cerkev je Moje Telo na zemlji. Zaradi tega bo tudi Cerkev sedaj kronana s 

trnjem, prav tako kot sem Jaz bil s trnjem kronan na poti na Kalvarijo. Trnjeva 

krona označuje Glavo Moje Svete Cerkve na zemlji. Papeţ Benedikt XVI. bo 

zelo trpel in bo preganjan, ker bo govoril Resnico. 

On, ki je Glava Moje Cerkve bo poteptan in nobenega usmiljenja mu ne bodo 

izkazali. Nasprotovanje zoper njega se bo hitro stopnjevalo in razglašen bo kot 

nepomemben. 

Modernisti ga bodo napadali in zasmehovali bodo njegove besede. Nato bo 

Glava Moje Cerkve zamenjana za Glavo Kače. 

Bičanje, ki sem ga prestal v času Kriţanja bo sedaj podoţivljeno v Moji 

Katoliški Cerkvi. Kača bo sedaj hitro poskušala uničiti Moje Telo – Mojo 

Cerkev na zemlji. Kmalu bo pogoltnila vse Krščanske Cerkve, le-te pa bodo 

prisiljene častiti Laţnega Preroka, ki bo desna roka Zveri. 

Čeprav ste mnogi od vas prestrašeni, pa ne pozabite, da vaše molitve ţe 

odlagajo te stvari, in v številnih primerih omiljujejo te dogodke.  

Dovolj molitve bo odloţilo in oslabilo Satanovo delo na zemlji. 

Molitev je protistrup za preganjanje, ki ga načrtuje zlobna skupina, ki jo vodi 

Satan. S spreobrnjenjem in z vašimi molitvami, Moji apostoli, se lahko 

prepreči veliko stvari. Molitev lahko uniči to hudobijo. Molitev lahko 

spreobrne in tudi bo spreobrnila človeštvo. Če Mi bo dovolj duš sledilo, bo vse 

potekalo gladko. Tako bo prehod v Moj Novi Raj laţji. 

Vaš Jezus 

 



ZAČELI SE BODO POJAVLJATI ŠTEVILNI DOGODKI V ZVEZI S 

CERKVAMI, KI ME ČASTIJO V SVETU 

Sreda, 14. november 2012 ob 20.30 

Moja draga mistična soproga, Moja draga ljubljena hčerka, tvoje preizkušnje 

so ti dale novo moč in potrebno gorečnost, da se boš dotaknila src mnogih.  

To je eden izmed načinov na katerega se bom dotaknil duš tistih, ki potrebujejo 

Moje Milosti. To bom storil preko tvojega Dela za Mene, tako da se bo 

spreobrnjenje lahko hitro širilo. 

V tem času se bodo začeli pojavljati številni dogodki v zvezi s Cerkvami, ki 

Me častijo. 

Kmalu bo javno razglašen razkol v Moji Katoliški Cerkvi. 

Ta razkol bodo povzročili tisti, ki so ločili Resnico Mojih Naukov od 

Zapovedi, ki jih je dal Moj Oče. 

Načrtovanje in koordinacija te velike sheme je trajala nekaj časa, toda 

kmalu bodo objavili ta razkol v svetovnih medijih. 

Mnogi, ki kričijo na ves glas bodo predloţili laţi, ne samo proti zakonom, ki so 

vsebovani v Mojih Naukih. Tisto kar resnično ţelijo storiti je ustvariti novega 

boga. Nova figura Moje Cerkve bo promovirana kot npr. kakršne koli visoko 

profilne volitve političnih voditeljev. 

Prepričevali vas bodo, da so Besede starih zavajujoče. Nato vam bodo rekli, da 

ne verjamete v njih. Spremenili bodo način kako ţiveti Moje Nauke in način 

kako Me častiti. 

Moje Zakone bodo sedaj potisnili na stran in častili bodo zakone, ki jih bodo 

sami ustvarili. 

Spremenili bodo svoje svečane obljube in tako opravičili svoje sodelovanje 

pri gradnji novega templja – templja, ki bo namenjen vladavini Laţnega 

Preroka. 

Zaradi tega ne bodo več Moji sluţabniki, kajti prisegli bodo zvestobo Laţnemu 



Preroku in ga častili. 

Začeli bodo častiti laţnega boga, čisto novi koncept, ki bo pripomogel k temu, 

da bodo Boţji Zakoni uničeni in zamenjani z nespodobnostmi v Mojih Očeh.  

To je Moje svarilo tistim duhovnikom med vami, ki se boste oddaljili od 

Katoliške Cerkve: 

Ko Mi ne boste več popolnoma zaupali, bodo vaše glave napolnjene z laţmi. 

Ko boste zaupali prevarantskim vladarjem, boste padli v strašen greh. Častili 

boste Zver, ki bo oskrunila Mojo Cerkev tako, da bo poloţila trnjevo krono na 

Glavo Moje Cerkve, na Glavo Mojega pravega Svetega Namestnika, Papeţa 

Benedikta XVI. 

Strašno boste trpeli, ko boste sluţili Zveri, kajti Boga boste prikrajšali za 

Njegove otroke. Pojdite nazaj k vašim pravim koreninam. Ne dovolite, da bo 

Moja Cerkev oskrunjena s stranih grehov tistih ljudi, ki ţelijo uničiti 

Krščanstvo in ostale religije, ki častijo Mojega Očeta. 

Vi, Moji posvečeni sluţabniki, ki ne boste poslušni Svojim Svetim 

Zaobljubam, boste iz svojega srca izgnali Mene, medtem pa bodo ti prevaranti 

ukradli vaše duše. 

Največjih greh, ki ga boste storili je ta, da boste častili laţnega boga. Ta laţni 

bog bo oblečen v dragulje, šarmanten in prefinjen bo, z navidezno dobrim 

poznavanjem Naukov Svetega Pisma. Padli boste pod njegov urok. Moje 

Nauke bo izkrivil tako, da bodo postali herezija. 

Ta religija, alternativa Boţji Resnici, bo ničvredna. Kljub temu pa bo navzven 

izţarevala čar, ljubezen in začudenje. Oblečena bo v zlate in dragocene kamne 

in na vseh oltarjih sveta bo predstavljena kot nova svetovna religija. 

Zvestim duhovnikom porečem sledeče: blagoslovil vas bom z Milostmi, da 

boste vselej razumeli Resnico. 

Ti maliki, ki se predstavljajo kot Resnica, so samo glina. Narejeni so iz lesa. 

Nič niso. Nič ne pomenijo. Nobene milosti ne izţarevajo. Bog, edini pravi 

Bog, preprosto ne bo navzoč v njihovih cerkvah. Ko bo Bog Oče videl to 

zadnjo ţalitev, bo izgnal tiste, ki bodo uvedli te poganske prakse. Nato bo 



zahteval pojasnilo od tistih, ki bodo povzročili razkol v Njegovi Sveti Cerkvi 

na zemlji – od teh istih sluţabnikov, ki arogantno in tako zelo lahkotno 

zavračajo Boţjo Besedo. 

Ko se bodo soočili z Menoj v času Opozorila bodo spoznali kako zelo so 

prizadeli Mojega Očeta. Noben človek ali posvečen sluţabnik nima oblasti, 

kajti obstaja samo en Gospodar, samo en Bog. Predstavili bodo boga, ki ga je 

ustvaril človek. Ta bog ne obstaja, vendar pa Mi bodo ukradli čredo. Dal jim 

bom vsakršno milost in zelo bom potrpeţljiv z njimi. Če se ne bodo pokesali 

bodo uničeni. 

Povrnil vam bo za vsako dušo, ki je bila izgubljena zaradi vas. 

Vaš Jezus 

 

IMAM SPOROČILO, KI GA MORAM DATI AMERIŠKEMU 

LJUDSTVU 

Sobota, 17. november 2012 ob 19.00 

Moja draga ljubljena hčerka, imam sporočilo, ki ga moram dati Ameriškemu 

ljudstvu. 

Moji dragi ljubljeni verni, pozorno prisluhnite sedaj Moji Sveti Besedi. 

Soočeni ste z velikim preganjanjem zaradi grehov vaših rojakov in tistih, ki 

imajo nadzor nad zakoni splava. Ta največji greh, ki ste ga več kot milijonkrat 

zagrešili, je kot meč, ki prebada Moje Srce. 

Vaši grehi nemoralnosti in vaša ljubezen do materialnega bogastva Me 

globoko ţalijo. Niste Mi zvesti na način kot bi Mi morali biti. Tisti, ki ste zašli 

stran od resnice Me morate prositi, da odprem vaše oči. 

Jaz ljubim vse Boţje otroke v Zdruţenih Drţavah Amerike, toda bojim se, da 

je greh naredil tako veliko razdaljo med nami, da vas bo veliko padlo v brezno 

obupa, razen če boste sprejeli obstoj Boga. 

Pomembno je, da močno molite, kajti Satanova moč se je infiltrirala v veliko 



vaših zakonov. Ateisti med vami bodo uvedli še več zakonov, ki pa bodo 

odvratni v Očeh Mojega Očeta. 

Kako zelo se jočem zaradi prevare s katero se soočate! Moji ubogi posvečeni 

sluţabniki med vami bodo zdrobljeni kot ţuţelke pod nogami tistih voditeljev, 

ki zanikajo Mene, vašega Jezusa. 

V teh časih mora biti molitev vaš vsakodnevni cilj, zato da bo vaš narod lahko 

rešen in vključen med Mojih dvanajst narodov v Novem Raju. 

Tukaj je Kriţarska Molitev (85) za rešitev Zdruţenih Drţav Amerike iz 

rok Satana 

 

O dragi Jezus, prekrij naš narod s Svojo Predragoceno Zaščito. Odpusti 

nam grehe proti Boţjim Zapovedim. Pomagaj Američanom, da se vrnejo 

nazaj k Bogu. Odpri jim razum za Resnično Gospodovo Pot. Odkleni 

njihova kamnita srca, da bodo sprejela Tvojo Roko Usmiljenja. Pomagaj 

temu narodu, da se upre bogokletju, ki bo morda vplivalo na nas, in bi nas 

prisililo, da zavrnemo Tvojo Navzočnost. Prosimo Te, Jezus, reši nas in 

zaščiti pred vsako nevarnostjo in sprejmi naše ljudstvo v Svoje Presveto 

Srce. Amen. 

Pojdite, Moje ljudstvo, nikoli se ne bojte izkazovati svoje ljubezni do Mene. 

Nikoli ne zanikajte svoje krščanske vere. 

Vaš Jezus 

 

V VSAKEM KOTIČKU SVETA BODO OČITNI NEMIRI IN SAMO 

SLEPEC NE BO OPAZIL TEH SPREMEMB 

Ponedeljek, 19. november 2012 ob 9.00 

Moja draga ljubljena hčerka, samo ena pot obstaja, ki vodi v Večno Ţivljenje 

in sicer po Meni, Jezusu Kristusu. Kljub temu obstaja veliko poti, ki vodijo do 

Mene. 

Mnogim, ki sledijo Moji Resnici, bo laţje kot tistim, ki poznajo Resnico, 

vendar ne častijo Boga. 

Moji verni, vi, ki poznate Resnico in ki dovoljujete, da Boţjo Besedo 



razglašajo za laţ, imate odgovornost do Mene, vašega Jezusa. 

Nikoli ne sprejemajte zakone, ki častijo Satana. V svojih srcih boste vedeli na 

katere zakone mislim, ko vam bodo predloţeni. Kajti takrat se vam bodo 

gnusili, tako kot se Meni. 

Naj se razve, da se je bitka proti Boţji Besedi začela. Kmalu vam bo postalo 

jasno na kakšen način se bo vse to zgodilo. 

Številne spremembe v Mojih Cerkvah na zemlji; številne preizkušnje med 

Mojimi posvečenimi sluţabniki, konflikti med narodi in v Izraelu bodo postali 

intenzivnejši, vsi ob istem času. 

V vsakem kotičku sveta bodo očitni nemiri in samo slepec ne bo opazil teh 

sprememb, ki se bodo dogajale vse okrog vas. Na vsakega od vas bodo na nek 

način vplivale te spremembe, toda vedite tole: 

Obljubil sem vam, da bom z vami, vas vodil na vsakem koraku in lajšal vaše 

bolečine vsakokrat ko boste stopili na kakšen kamen v vašem prizadevanju po 

miru, ljubezni in harmoniji. 

Ostanite ob Meni. Tesno se drţite Mojega Presvetega Srca in dovolite Mi, da 

vas ohranim močne. 

Pojdite skozi to dţunglo bolečin in zmede z vero v vaših srcih in zaupanjem v 

Mene, vašega Jezusa, in boste preţiveli. 

Nikoli ne dovolite, da bi kdorkoli omajal vašo vest ali vaše zavzemanje za 

Boţjo Resnico, ne glede na to kako prepričljivo zvenijo in koliko tako 

imenovanih tolerantnih zakonov vam bodo poskušali vsiliti. 

V svojih srcih boste prepoznali resnico od fikcije. 

Vaš Jezus 

 

 

 



SKUPINA DVANAJSTIH, KI PREDSTAVLJA MOČNE NARODE, JE 

ŢALITEV ZA OBSTOJ MOJIH DVANAJST APOSTOLOV  

Torek, 20. november 2012 ob 23.50 

Moja draga ljubljena hčerka, veliko ţalitev je vrţenih v Mene, Odrešenika 

človeštva, te ţalitve pa so skrite pod tančico prevare. 

Satan je v teh časih okuţil še posebno Kristjane po vsem svetu. To počne na 

najbolj premeten način.  

Prepričuje jih, da morajo izkazovati zvestobo svojim bratom in sestram tako, 

da jih pripravi, da verjamejo v laţi. 

Ljudje imajo po naravi skrbno stran, rojeno iz naravne ljubezni do drugih. To 

je dar od Boga. Satan uporablja to čustvo, da pritegne ljudi v mreţo prevare 

nad katero imajo le malo nadzora. Uspe jih prepričati v zakone, ki so resni 

grehi zoper Boga. 

Mnogi ljudje verjamejo, da delajo pravo stvar, ko podpirajo druge v 

njihovem prizadevanju, da bi uvedli zakone, ki opravičujejo umore, vojno 

in bogokletstva zoper Boga. 

Ko verjamete, da je greh sprejemljiv in upravičen, ker je v dobro drugih, 

ste padli v skrbno načrtovano past. 

Ni naključje, da se izgovori v Krščanskih Cerkvah povečujejo. Ni naključje, da 

so vam v tem času predloţeni vsakovrstni izgovori za sprejemanje splava.  

Vsi narodi so med seboj povezani. Vsak javni protest, da bi uvedli splav, 

opravičili vojne in prinesli spremembe v Krščanske Cerkve načrtuje ena 

skupina. Ta skupina ţe več let načrtuje te dogodke. Natančno vedo kdo so in 

kaj počnejo. So zelo močni in nevarni. 

Zaustavite se, poglejte in poslušajte, kajti do sedaj ste spoznali, da vam 

govorim v Boţjem Imenu. Vsa ta pošastna in odvratna dejanja, ki so vam 

predstavljena kot verodostojne in ljubeče spremembe v vaši druţbi, so bila 

načrtovana in koordinirana na globalni ravni s strani skupine dvanajstih.  

Ta skupina dvanajstih, ki predstavlja močne narode, je ţalitev za obstoj Mojih 



dvanajstih apostolov. 

Oni bodo ljudem predstavili Antikrista in ga podprli, prav tako kot je 

Mojih dvanajst apostolov predstavljalo Mene v javnosti med Mojim 

bivanjem na zemlji. 

Njihova moč pomeni, da vsi ti močni narodi podpirajo drug drugega, da bi 

uvedli grešne zakone in zagotovili, da bodo sprejeti. 

Moji ljubljeni apostoli, kako zelo boste trpeli zaradi spoznanja Resnice! 

Resnica bo odprla vaše oči za zlo vse okoli vas. Nikoli se ne bojte Resnice! 

Samo ko boste sprejeli Resnico, vas bo lahko ona zaščitila pred temi zlobnimi 

zakoni in dejanji. 

Vedite, da bodo tisti narodi, ki bodo sodelovali pri uvajanju zlobnih zakonov, 

najbolj trpeli v času poslednjega očiščenja. 

Prepričani so, da jim nihče ne more nič, toda uspeli bodo doseči le eno stvar. 

Dosegli bodo tako hudo kazen, da se ne bodo mogli skriti pred njo ali se je 

izogniti. Najprej bodo morali dajati odgovor Meni. Mnogi bodo še celo takrat 

pljunili v Moj Obraz. Nato se bodo pridruţili Antikristu, zveri in vsem padlim 

angelom v večnem trpljenju. 

Sedaj svarim tiste, ki boste poskušali uvesti splav v vaše narode, tiste, ki 

oskrunjate Moje Krščanske Cerkve in tiste, ki častite Zver: vaši dnevi se 

iztekajo! 

Za vas ne bo prihodnosti, večnega ţivljenja in dostopa do Mojega Kraljestva.  

Vaš Jezus 

 

 

 

 

 



DEVICA MARIJA: MOLITI MORATE, DA SE TISTE UBOGE DUŠE, 

KI ŠE NAPREJ KRIŢAJO MOJEGA SINA, ODVRNEJO OD GREHA  

Sreda, 21. november 2012 ob 18.45 

Moj otrok, vsi moji otroci, ki ljubijo mojega Sina se morajo zdruţiti v molitvi 

v teh časih nemirov v svetu. 

Moliti morate, da se tiste uboge duše, ki še naprej kriţajo mojega sina, 

odvrnejo od greha in prosijo mojega Sina za odpuščanje. 

Čas je kratek. Samo tisti, ki bodo v stanju milosti lahko vstopijo v Kraljestvo 

mojega Sina. 

V preteklosti je bilo na razpolago veliko let časa za molitev, ţrtve in poboţnost 

do mene, vaše svete Matere, toda sedaj bo ostalo zelo malo časa za to, da boste 

prosili za odpuščanje. 

Močno molite, moji mali, za tiste, ki ţalijo mojega Sina in ki sramotijo Mojega 

Očeta, Boga Najvišjega. 

Toliki so obrnili svoj hrbet Bogu! Satanu je uspelo spremeniti njihova srca v 

kamen. 

Le redki spoštujejo ţivljenje, ki je bilo dano Boţjim otrokom. Vaša ţivljenja so 

v Boţjih Rokah. Vsak, ki bo posegal v Boţje Stvarstvo bo kaznovan. 

Moj otrok, tistim, kateri je bila dana Knjiga Resnice moraš povedati naj molijo 

k meni, Materi Odrešenja. Dodeljena mi je bila naloga, da pomagam svojemu 

Sinu pri odrešenju človeštva. 

Dovolite mi, da vam pomagam, otroci, da boste jasno in z ljubeznijo v svojem 

srcu videli pot, ki vodi do mojega Sina. 

Pomagala vam bom premagati vse ovire, ki preprečujejo vaše potovanje 

naproti Usmiljenju mojega Sina. 

Prosim, zapomnite si, da je Moj Sin samo odpuščanje. On ljubi vse Boţje 

otroke, ne glede na to kako zelo Ga mučijo. 

Vse kar morate storiti je, da se obrnete k Njemu in Ga prosite za Usmiljenje, 



da vas bo lahko privedel bliţje k Sebi. 

Molite, molite, molite za vse tiste, ki so ţalili mojega Sina in ki so oskrunili 

Njegove Cerkve, kajti ti ljudje potrebujejo vašo pomoč. 

Ti ljudje so izgubljene duše in morajo biti privedene nazaj v naročje mojega 

Sina. V nasprotnem primeru bo to zlomilo Njegovo Srce. 

Hvala vam, ker ste se odzvali temu klicu iz Nebes. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

ENA POLOVICA NE BO ODSTOPALA OD RESNICE. DRUGA 

POLOVICA BO SPREVRGLA RESNICO 

Sreda, 21. november 2012 ob 23.30 

Moja draga ljubljena hčerka, za vsako resno Sporočilo, ki ga dam vsem Boţjim 

otrokom, nikoli ne pozabite, da je Moja Ljubezen vedno usmiljena. 

Moja potrpeţljivost je neizmerna. Jaz bom rešil prav vsako osebo, ki Me bo 

prosila za usmiljenje, ne glede na resnost njenih grehov. 

Kako zelo hrepenim po tem, da bi osvobodil vse ljudi iz oprijema Satana, ki je 

okrepil svoj oprijem na vsaki duši, ki jo je zapeljal, tako da so mnogi nemočni 

proti njegovi moči. 

Naj nikomur ne spodleti razumeti sledeče: Ko enkrat prostovoljno izročite 

svojo dušo Satanu, vas on ne bo pustil pri miru. Samo Jaz vas lahko 

osvobodim. 

Ko bodo tiste duše, ki so Zame izgubljene zaradi svojega grešnega ţivljenja, 

poskušale spremeniti svoje poti, se bodo tudi one borile z Zverjo. Kajti to je 

Zver, ki je jezna in okrutna. 

Za mnoge, tudi za tiste, ki so zvesti Meni, njihovemu Jezusu, bo postal trn v 

peti od časa do časa. Nič ga ne bo zadostilo, dokler ne boste podlegli njegovi 



skušnjavi, ki se razlikuje od osebe do osebe. 

Vi, ki Me intimno poznate, veste, da lahko vedno zaupate v Moje Usmiljenje. 

Vi se zavedate pomembnosti vsakodnevne molitve oz. pogovora z Menoj. 

Lahko se preprosto pogovarjate z Menoj med vašim delom.  

Če vas kdo prizadene, darujte te bolečine Meni, zato da bom lahko z njimi 

rešil duše. 

Če ste vzemirjeni zaradi teţav s katerimi se soočate in nad katerimi 

nimate nadzora, Mi morate dovoliti, da odvzamem vaše breme. 

Mnogi delajo dolge teţke ure tako znotraj kot tudi zunaj svojega doma. Vse 

kar vas prosim je, da Me pokličete v svojih mislih, ko potrebujete podporo in 

pomoč, in uslišal bom vašo molitev. 

Nikoli ne mislite, da se lahko pogovarjate z Menoj samo v Cerkvi ali pred in 

po prejemu Zakramentov. Jaz sem vam na voljo vsak trenutek dneva. Uslišal 

bom vsako prošnjo, če bo ta v skladu z Mojo Sveto Voljo. 

Moji ljubljeni apostoli, vi ste vsi Boţji otroci. Zdruţujem vas, narod z 

narodom, zato da lahko prinesem mir in edinost med kaosom, ki bo prišel.  

Dovolite Mi, da vas privedem v Mojo Sveto Druţino in vas tako okrepim. 

Tako se boste s prenovljeno močjo hitro dvignili in vodili Mojo vojsko, ki še ni 

bila ustvarjena v številnih drţavah. 

Ostanite zvesti Mojim navodilom. 

Prosim vas, da vsepovsod razširite Pečat Ţivega Boga. Ne smete ga 

prodajati. Na voljo mora biti vsem. Posredujte kopije Pečata Ţivega Boga 

vsem tistim, ki potrebujejo zaščito. 

Razkol med tistimi zvestimi verniki, ki sprejemajo Knjigo Mojega Očeta - 

Sveto Pismo, in tistimi, ki ţelijo spremeniti Resnico, bo postal še večji.  

Ena polovica ne bo odstopala od Resnice. 

Druga polovica bo sprevrgla Resnico. 



To bodo storili, da bi ustregli njihovim lastnim političnim in osebnim 

motivom, ki bodo skriti za lepo oblikovanimi besedami. 

Resnica bo kmalu razglašena za laţ in Bog bo kriv za to. 

Nespoštljivo bodo razglasili, da so zakoni, ki jih je postavil Moj Sveti 

Namestnik, staromodni in da ne ustrezajo moderni druţbi. 

Vsi ti zviti argumenti bodo v nasprotju z Boţjimi Zakoni, to pa pomeni 

sledeče: 

Ti ljudje ţelijo uvesti zakone, ki bi uzakonili greh. Oni ne ljubijo Boga, 

čeprav pravijo, da Ga ljubijo. Mnogi od teh, ki podpirajo takšne zakone 

so ateisti, toda oni ne razkrivajo svojih pravih prepričanj.  

Veliko njihov načrtov vključujejo prepoved Krščanskih zakonov. 

Po eni strani dopuščajo zakone, ki ţenskam omogočajo, da splavi svojega 

otroka zaradi izbire ţivljenjskega sloga. Oni uporabljajo argumente izbire, toda 

ta izbira se nanaša na potrebe matere in ne na potrebe otroka. 

Mnoge ţenske hudo trpijo, ko uničijo ţivljenje na takšen način. Mnoge bodo 

imele občutek izgube, kajti v svojih srcih bodo vedele, da je to ţivljenje, ki so 

ga uničile, ustvaril Bog. 

Predloţeni bodo vsakovrstni močni in prepričljiiv argumenti, da bi podprli 

zakonodajo o splavu. Posluţili se bodo vsakovrstnih trikov, da bi pridobili 

podporo za uzakonitev splava. 

Zaradi tega greha bom uničil njihove drţave! 

Greh splava povzroča Mojemu Očetu velike bolečine. On ne bo dovoljeval, da 

se to nadaljuje! 

Narodi, ki si nenehno prizadevajo, da bi splav bil na voljo čim večjemu številu 

ţensk in ki promovirajo splav kot nekaj dobrega, bodo uničeni! Od kazni, ki bo 

padla na te narode si ne bodo opomogli!  

Ti narodi bodo zakrivili greh umora in bodo med prvimi, ki bodo trpeli 

bolečine v času Opozorila. 



Bog vam ne bo dovolil, da uničujete ţivljenja, ki ga je On ustvaril! 

Njegove kazni bodo prišle nad vas v obliki potresov. Številni narodi bodo še 

naprej prejemali kazen za kaznijo, vse do Gospodovega Dneva. 

Zaradi grehov splava in umora bo Moj Oče poslal hudo kazen na svet! 

Moji apostoli, greh je kot madeţ, ki vsak dan uničuje vaše duše Toda, če 

ostajate v stanju milosti, se greh zmanjša. Večkrat kot boste prejemali 

Zakrament Svetega Obhajila in Svete Spovedi, več milosti boste prejeli.  

Vam, ki vsak dan hodite k Maši, so podeljene zelo posebne milosti. Vi, Moji 

zvesti verni, boste hitro vstopili skozi Vrata Mojega Raja. 

Pojdite zdaj in preţivite malo več časa z Menoj. Pogovarjajte se z Menoj. Rad 

imam preprost pogovor in ta Me pripelje bliţe k vam. Hrepenim po vas. 

Hrepenim po intimnosti z vami, zato da vas lahko privedem bliţje k Sebi. 

Čudovit odnos lahko zgradite z Menoj, preprosto tako, da najprej postanemo 

prijatelji. Nato bo naša medsebojna ljubezen zrastla do takšne mere, da bo vaše 

srce prekipevalo od ljubezni do Mene in Moje Srce bo prekipevalo od ljubezni 

do vas. 

To ni zapleteno, začeti nov sveţ začetek in se pripraviti na Moje Kraljestvo. 

Začnite sedaj. Pokličite Me. 

Če Me ljubite, boste kmalu zaupali Vame, to pa vas bo vodilo do očiščenja 

vaše duše. Srečnejši boste, imeli boste mir, in ničesar vam ne bodo pomenile 

posvetne, zunanje stvari, razen bolečina greha s katero se boste soočali.  

Jaz sem tukaj. Čakam na vas. Ţelim, da bi Me človeštvo lahko pravilno 

spoznalo. 

Vaš Jezus 

 

 

 



BOG OČE: PONUJAM VAM NAJBOLJ POPOLNO PRIHODNOST 

Četrtek, 22. november 2012 ob 19.00 

Moja predraga hčerka, danes Luč Moje Ljubezni preplavlja zemljo v upanju, 

da se bo dotaknila src Mojih otrok. 

Tisti, ki Me ne poznate, vedite, da vas ţelim privesti v Kraljestvo Mojega Sina. 

Mnogi se bojite priti k Meni. 

Jaz sem Bog Ljubezni in Bog, ki vam je podaril Dar Odrešenja. 

Tega Daru ne smete zavreči, kajti bil je podarjen ljudem, da bi se lahko spet 

zdruţili in uţivali v Raju, ki sem Ga ustvaril za njih na začetku. 

Pribliţuje se Gospodov Dan. Vas, Moji otroci, sedaj pripravljam na ta veliki 

Dan. 

Kmalu se bo zgodilo Moje Posredovanje, zato da boste lahko rešeni in 

vstopili skozi Vrata Kraljestva Mojega Sina. 

Ko se bodo prerokbe, ki so bile napovedane v Moji Sveti Knjigi, Svetem 

Pismu, začele uresničevati, boste končno sprejeli Resnico. 

Resnica, ki sem jo obljubil človeštvu za te čase, se vam sedaj daje. 

Morda se sprašujete zakaj bi Jaz ponovno moral dajati Svojim otrokom Svojo 

Sveto Besedo? 

To počnem zaradi tega, ker tako zelo malo ljudi verjame v Moj Obstoj v teh 

časih. Ljudje ne upoštevajo več Mojih Deset Zapovedi. 

Napuh je nadomestil poniţnost med Mojimi otroki, vključno med mnogimi 

posvečenimi sluţabniki, ki so bili poklicani, da razglašajo Resnico.  

Mnogi ne upoštevajo Resnice Moje Besede in še več, nikoli niso bili poučeni o 

pomenu svojega obstoja na zemlji. 

Toliko duš je lahko sedaj odrešenih zaradi Moje Ljubezni! Zaradi tega sem 

vam dal navodila po Mojem ljubljenem Sinu o tem kaj se pričakuje od vas. 

Sprejmite Resnico. Govorite svojim najbliţjim o Moji Veliki Ljubezni do vseh 



Mojih otrok. 

Jaz bom, kot vsak dober Oče, opozoril Svoje otroke na nevarnosti s katerimi se 

soočajo. Nikoli ne bom dopustil, da bi slepo zakorakali v mreţo prevare, ki je 

padla na človeštvo kot ribiška mreţa nad nič hudega sluteče jate rib. 

Jaz ne bom dopustil, da tisti, ki ţelijo zadušiti Mojo Sveto Besedo, izkrivljajo 

Besede Mojega Sina. Prav tako Mi ne bo spodletelo, saj je to Moja dolţnost, 

opozoriti Moje otroke na kazni, s katerimi se bodo soočili, če Me bodo še 

naprej ţalili, tako da se bodo grdo obnašali do drugih. 

Jaz sem vaš Oče. Jaz imam odgovornost, da ponovno zberem skupaj Svoje 

otroke. Uporabil bom vse kar je potrebno, da rešim Svoje otroke pred 

nevarnostmi. 

Satan in njegovi zvesti privrţenci bodo uporabili vsako taktiko in vsak trik, da 

bi vam preprečili, da ne bi prisluhnili Resnici. 

Tole vam svečano obljubljam: hitro vas bom vzel v Svoje Naročje in v 

zavetje Velikega Usmiljenja Mojega Sina. 

Bitka za duše se je začela, čeprav za mnoge od vas to morda ni očitno.  

Če ţelite uţivati v Mojem Novem Raju na zemlji, morate sprejeti Mojo Roko, 

ki vam jo ponujam. Ne bojte se, kajti vi, ki častite Mene, Svojega Večnega 

Očeta in Mojega ljubljenega Sina, ste zaščiteni z Mojim Pečatom.  

Prisluhnite Mojemu Klicu. Zaprite svoja ušesa šepetanju Zveri, ki uporablja 

duše omadeţevane z grehom napuha, da bi vas odvedel proč od Mene.  

Jaz vam ponujam najbolj popolno prihodnost. Ne zavračajte tega Raja, kajti to 

je vaša dediščina. Koliko izmed vas bi zavrnilo zelo bogato dediščino na tem 

svetu? Zelo redki. Ne naredite napake, da bi obrnili svoj hrbet temu Daru. 

Vsak, ki vas poskuša zaustaviti potrebuje vaše molitve, kajti Jaz ljubim vse 

Svoje otroke. 

Jaz, vaš Oče, bom zagotovil, da se Moj veliki načrt, da napovem Drugi 

Prihod Mojega Sina, ne bo zakasnil. 



Pridite k Meni, po Mojemu Sinu, in ničesar si ne boste več ţeleli. Ljubim vas. 

Jočem se za mnoge od vas, ki ste preveč trmasti, da bi videli, da so ta 

Sporočila resnično obljubljen Klic iz Nebes, da vas pripravijo na Novo Dobo 

Miru. 

Vaš ljubljeni Oče 

Bog Najvišji 

 

MOJI LJUBLJENI DUHOVNIKI IN POSVEČENI SLUŢABNIKI, NE 

BOJTE SE MOJE BESEDE 

Petek, 23. november 2012 ob 21.45 

Moja draga ljubljena hčerka, preganjanje proti Mojim prerokom in vidcem ter 

nasprotovanje tem Sporočilom se sedaj povečuje. 

Moji ljubljeni duhovniki in posvečeni sluţabniki, ne bojte se Moje Besede. 

Strah in negotovost, ki ju doţivljate ne prihajata od Mene. Če strah in 

negotovost ne prihajata od Mene, se morate vprašati od kod pa prihajata? 

Moji Sveti Besedi so se ljudje vedno upirali. 

V času Mojega bivanja na zemlji so se duhovniki tistega časa, farizeji, na vse 

moţne načine prepirali z Menoj. Ob vsaki priloţnosti so me poskušali ujeti v 

laţi in mi postavljali vprašanja z namenom, da bi me dobili kako nasprotujem 

Boţji Besedi, toda ni jim uspelo. 

Ostal sem tiho, ko so ţeleli, da bi odgovoril na njihova vprašanja za katera so 

vedeli, da jim ne morem odgovoriti. 

Vidite, čeprav so prakticirali svojo vero, imeli številne obširne obrede, se 

oblačili v drage obleke, niso imeli ene stvari. Posedovali niso niti kančka 

poniţnosti, kajti pomotoma so verjeli, da so nad drugimi ljudmi zaradi 

svoje vloge kot posvečeni sluţabniki. 

Na javnih krajih so govorili, pridigali in razglašali, kot preroki, Sveto Besedo 

Mojega Očeta. Kljub temu pa niso resnično razumeli obljube, ki jo je dal Moj 



Oče, niti lekcij, ki jim jih je dal preko prerokov. Oni niso prepoznali, da se bo 

prihod obljubljenega Mesija zgodil v obdobju njihovega ţivljenja. 

Prepričani so bili, da se bo ta dogodek zgodil enkrat v prihodnosti.  

Moji odgovori, Moji Nauki in preprosto ţivljenje, ki sem ga imel so jim 

povzročali zmedo. Kljub temu pa sem jih privlačil in vedno znova in znova so 

se vračali nazaj k Meni, da bi me izzivali. 

Počutili so se ogroţeno zaradi Mojega znanja o duhovnih stvareh, dejstvo, ki 

ga niso mogli zanikati. 

Mučili so Me. Odgovarjal sem na njihova vprašanja v skladu s Sveto Voljo 

Mojega Očeta. Nato sem utihnil, ko so v besu začeli kazati s prstom na Mene.  

Ne glede na to, da so trdili, da poznajo Boţjo Besedo, so padli v past, ki jim jo 

je nastavil Satan. Verjeli so, da bolj poznajo Boţjo Besedo kot Jaz. 

Hierarhija cerkve, ki so jo ustvarili je bila kot kraljeva monarhija. Kralja, ki so 

ga častili, ni bil Bog, temveč njihovi lastni kralji, ki so jih imenovali. Višji sloj 

je imel le malo stika s poniţnimi sluţabniki, ki so skrbeli za njihovo pleme. Le 

malo časa so imeli za uboge revne ljudi. 

Kako zelo so ţalili Mojega Očeta! Kako zelo so Me mučili! Kri mnogih ljudi 

so imeli na svojih rokah, pa vendar so se uspeli prikazati čisti v očeh 

javnosti. 

Zaradi svoje izobrazbe so bili prepričani, da lahko samo oni pravilno razlagajo 

Sveto Pismo. Moja Beseda je bila obravnavana kot herezija. 

Isto se dogaja v teh časih. Tako malo Mojih posvečenih sluţabnikov je 

pripravljenih na Moj Drugi Prihod. Njihova vloga posvečenih sluţabnikov 

v Moji Cerkvi lahko povzroča delitve, ki jih Jaz nisem odobril.  

Ti teološko poučeni moţje, z več letnim izobraţevanjem ne razumejo Mojih 

Naukov, prerokb in način Mojega govorjenja. 

Zaustavite se sedaj tisti, ki dvomite v Mojo Besedo in ki poskušate ustvariti 

neskladje tako, da primerjate Mojo Besedo z vašim lastnim pomanjkljivim 

znanjem Svetega Pisma! 



Ali se niste nič naučili? Ali se ne zavedate, da je čas blizu in da vas sedaj 

pripravljam na Moj Drugi Prihod? 

Mnogo je sovraţnikov tega Svetega Poslanstva, ki vas pripravlja na Moj Drugi 

Prihod. 

Napadi so brutalni. Na vsakem koraku, ki ga naredim preko teh Sporočil 

naletim na ovire. 

Če ne sprejemate Moje obljube ponovnega prihoda se morate vprašati sledeče 

vprašanje: Kakšna je moja vloga v Boţjem Imenu? Ali je moja vloga, da 

preprosto podeljujem Svete Zakramente? Ne, to ni edina vloga za katero ste 

bili poklicani. 

Ko napadate Moja Sporočila na način kot to počnete se jočem in sem zelo 

ţalosten! 

Ali niste bili opozorjeni, da ostanete budni, kajti ne veste ne dneva in ne ure 

Mojega povratka? Čas je, da se zbudite, preberete Besede vsebovane v Svetem 

Pismu in nato molite, da vas blagoslovim z darom razločevanja. 

Tisti, ki Me zavračate, ker ste previdni in zaskrbljeni, da nisem Jaz, vaš Jezus, 

ki sedaj govori z vami, vam odpuščam. Razumem kako teţko vam je, toda 

sčasoma boste začutili Mojo Ljubezen. 

Vi, ki Me ne ţelite poslušati, ste krivi greha napuha. 

Vi, ki javno zanikate Mojo Besedo, jo trgate na koščke in trdite, da Moja 

Sporočila prihajajo od Satana, ste izgubljeni za Mene. Tako zelo oddaljeni ste 

od Mene, ne glede na vaše arogantno prepričanje, da vas vaše poznavanje 

duhovnih stvari iz knjig dela bolj vredne, da govorite v Mojem Imenu. Vedite 

tole: 

Privedite mi preprosto dušo, s čistim srcem, ki Me ljubi zaradi Mene 

samega in ta duša se Mi bo pridruţila v Raju. 

Privedite Mi dušo, polno napuha, ki na ves glas razglaša Boţjo Besedo, in 

Jaz bom to dušo zavrgel. 

Zaupajte Vame s poniţnim srcem in Jaz bom izlil Svoje Milosti na vas.  



Brezpogojno Me ljubite in prepoznali boste Moj Glas preko teh Sporočil. Vi 

ste srečne duše. Pa vendar najbolj hrepenim po dušah, ki so se oddaljile od 

Mene. 

O pridite k Meni, Moji posvečeni sluţabniki! Sedaj vam dajem Resnico 

zato ker ţelim, da bi obnovili svojo zvestobo do Mene. Neposlušnost 

Mojim Naukom in nepriznavanje vaših slabosti povzroča razdaljo med 

nami. 

Pridite k Meni tisti posvečeni sluţabniki, ki ste storili strašne grehe mesa, zato 

da vas lahko objamem. Priznajte svoje grehe in Jaz bom prenovil vaše duše, 

zato da boste lahko pomagali reševati duše pred Mojim ponovnim prihodom.  

Prisluhnite Mi. Nič zato, če imate dvome. Toda, če boste poskušali škodovati 

Mojim prerokom boste zaradi tega trpeli. Veliko boljše za vas, da ostanete 

tiho. Poslušni morate biti in se poniţati pred Menoj. Samo tako boste lahko 

predstavniki Mojega Telesa na zemlji. 

Vaš Jezus 

ONI NE BODO POLOŢILI NA MOJO GLAVO KRONO IZ 

SMARAGDOV IN DRAGOCENIH KAMNOV. 

Nedelja, 25. november 2012 ob 17.25 

Moja draga ljubljena hčerka, Jaz sem Kristus, Odrešenik človeškega rodu. 

Kmalu bom prevzel Svojo Krono in končno zavladal nad zemljo. 

Trnjeva Krona bo kljub temu ostala na Moji Sveti Glavi vse do Velikega Dne, 

ko se bom končno usedel na Prestol, ki Mi ga je obljubil Moj Oče.  

Jaz sem edini pravi Kralj, edini pravi Bog, kljub temu pa nosim Trnjevo 

Krono, ki so jo tako zelo kruto poloţili na Mojo Glavo roke nehvaleţnih 

ljudi. 

Oni ne bodo poloţili na Mojo Glavo krono iz smaragdov in dragocenih 

kamnov. Niti danes. Ne, namesto tega Mi bodo še naprej povzročali bolečine 

tako, da bodo kruto zavračali odrešenje, ki sem ga dosegel zanje, ko so Me 

kriţali. 



Čakal sem in čakal, da bi ljudje odprli svoje oči za Resnico. 

Kljub temu le redki Kristjani sledijo Mojim Naukom. Kristjani so oslabljeni 

zaradi zunanjih pritiskov in molčijo, ko svet sprejema greh kot nekaj dobrega. 

Moja Krona je pripravljena. Jaz bom prišel v Slavi. Vsi Me bodo videli, 

ko bom prišel iz Nebes. 

Ta dogodek bo trajal nekaj ur in samo človek, ki ima močno vero bo 

zavpil od veselja, ko Me bo videl. 

Zelo veliko ljudi bo osramočenih in prestrašenih, ko Me bodo videli. Celo v 

tistem trenutku, ko me bodo ljudje videli jim bom odpustil grehe; vse do 

zadnje sekunde bom počakal, če Me bodo le prosili za odpuščanje.  

Pazite se tistega, ki bo trdil, da je Jaz. To je zelo pomembno, kajti Jaz bom 

prišel samo enkrat. Jaz ne bom hodil po zemlji kot človek, kajti tega Moj 

Oče ni dovolil. Naj vas noben moški ne zavede. 

Moja vladavina je blizu. Vedite vsi vi, ki Me ne priznavate, ki ne priznavate 

Mojega Obstoja in prerokb vsebovanih v Svetem Pismu, da Moje vladavine ni 

mogoče zaustaviti. 

Satan in tisti, ki mu sledijo nimajo moči nad Menoj. Edina moč, ki je 

pomembna je Moč Boga, ki ljubi vse Svoje otroke. 

Pripravite se na Moje Novo Kraljestvo in bodite radostni! Z veseljem 

pričakujte ta dan, kajti na tisti dan se bo za vedno končalo vse človeško 

trpljenje. 

Samo tisti, ki upoštevajo Moje Nauke bodo uţivali v Mojem Novem Raju.  

Moji apostoli morajo oblikovali verigo molitve z namenom, da se rešijo duše 

tistih, ki ne bodo prišle k Meni, niti na poslednji Dan. 

Prosim, molite Litanije (2) za milost imunitete za tiste, ki nimajo moči, da bi si 

pomagali. 

Vaš Jezus 

 



TISTI, KI SLEDIJO BOŢJIM ZAKONOM BODO DEMONIZIRANI IN 

PREGANJANI 

Nedelja, 25. november 2012 ob 18.45 

Moja draga ljubljena hčerka, Moji apostoli morajo razumeti, da jih bodo 

preizkušnje, ki jih prestajajo v Mojem Imenu naredile močnejše. 

Vi, ki berete ta Moja Sveta Sporočila ne smete dovoliti, da bi vas napadi 

drugih ljudi zbili na tla. 

In tudi, ko se to zgodi, ko vas pohodijo in brcajo medtem ko nemočno leţite na 

tleh, vedite, da vas bom vsakokrat dvignil. Po vsakem napadu boste postali 

močnejši, zaradi tega pa se bo vaš strah zmanjšal. 

Molite za te ljudi, ker ni njihova krivda, da tako ravnajo z vami. Satan jih 

uporablja, da bi vas odvrnil od tega Poslanstva. 

Vedite, da bo Moje Usmiljenje kmalu prekrilo vse človeštvo kot ognjeni 

plamen in bo zajelo dušo vsakega človeka. Ko se bo to zgodilo bo svet postal 

mirnejši. Zelo veliko se jih bo spreobrnilo in to je dobro. Ampak kot nevihta 

ponoči, bo prišel Antikrist in uničil ta občutek miru. 

On bo zmotil ţivljenja ljudi, čeprav ljudje tega na začetku ne bodo opazili. 

Postal bo zelo vpliven svetovni voditelj in nikoli ga ne smete gledati v oči. 

Uprite svoj pogled navzdol. Zaupajte Vame in molite, da bodo tisti, katere bo 

obsedel, lahko odrešeni. 

Dobro se morate pripraviti, prav tako kot se pripravite na nevihto, za katero 

veste da se pribliţuje. Ne pustite noben del vaše hiše nezaščiten. Zakrpajte vse 

luknje v hiši. Izolirajte sebe in svojo druţino pred vsemi nevarnostmi. Temu 

človeku je Zver dala veliko moči, zato se morate zaščititi pred njim, da ne bo 

umazal vaše duše. 

Svojo zlobo bo skrbno skrival pred vami. Če ne boste pripravljeni, boste padli 

v njegovo past. 

Bitka med dobrim in zlim se bo zgodila tako na zemlji kot tudi v Nebesih, in 

ob istem času. 



Problem te vojne bo, da se bo zdelo, da tisti, ki bodo na strani Antikrista in 

Laţnega Preroka, opravljajo dobra dela v svetu. 

Tisti, ki sledijo Boţjim Zakonom bodo demonizirani in preganjani. 

Zatecite se v Moje Zavetje. Iz Mojega Presvetega Srca bom izlil na vas vsako 

kapljico Svoje Krvi z namenom, da vas zaščitim. 

Nikoli ne bodite razočarani. Nikoli se ne počutite osamljene. Jaz sem vas zbral 

skupaj preko tega Poslanstva in ostalih poslanstev. Sčasoma bodo tisti, ki 

sledijo navodilom, ki sem jih dal preko vseh pristnih prerokov in vidcev, 

pomagali rešiti na milijarde duš. 

Celo preko vas, ki vas bo 20 milijonov, preko vaše vztrajnosti, preizkušenj, 

trpljenja in molitev lahko rešim večino človeštva. 

To je Moja obljuba vam. 

Molite, molite, molite za vse vaše brate in sestre. Vsi se boste zdruţili in 

postali del Mojega Novega Kraljestva in vse bo še dobro. 

Toda, vedite, da mora biti opravljenega še veliko dela, da se bo lahko 

spreobrnil ves človeški rod. 

To ne bo lahka naloga, toda moči in milosti, ki jih bom dodelil temu 

Poslanstvu bodo zagotovile, da se bo izpolnila Sveta Volja Mojega Očeta na 

način kot se mora izpolniti. 

Vaš Jezus 

MOJI DUHOVNIKI, NE ŢALITE ME TAKO, DA GOVORITE DA SEM 

LAŢNIVEC 

Torek, 27. november 2012 ob 20.08 

Moja draga ljubljena hčerka, pojasniti moram, da boste mnogi izmed vas, ki 

trdo delate tako, da širite Mojo Sveto Besedo napadeni bolj kot kdajkoli doslej 

s strani samoklicanih strokovnjakov, ki bodo označili ta Sporočila za 

brezsmiselne. 

Ostali, ki vas bodo napadali bodo rekli, da nimate pravice razglašati Mojo 



Besedo in govoriti, da je le-ta Resnica. 

Nenazadnje vam bodo grozili določeni posvečeni sluţabniki znotraj Moje 

Cerkve in vam govorili, da morate prenehati s tem kar počnete, ker so uţaljeni 

zaradi dela, ki ga opravljate. Rekli bodo, da ta Sporočila ne prihajajo od Boga.  

Oni sumijo, da prihajajo od Satana. Rekli bodo, da so ta Sporočila v nasprotju 

z Nauki Moje Cerkve. Porečem jim sledeče: 

Kateri del Sporočil vas tako zelo moti? Zakaj ne govorite Resnice, ko 

kritizirate Mojo Besedo? 

Zakaj se hvalite s svojim znanjem o duhovnih zadevah in pravite, da veste 

več kot Jaz? 

Ali govorite v imenu Mojega Telesa na zemlji, Moje Cerkve? Če tako 

delate, potem vedite, da Jaz tega nisem odobril preko Mojega Svetega 

Namestnika, Papeţa.* 

Ali vaša kampanja zavračanja teh Sporočil tako intenzivno temelji na vaših 

lastnih pogledih in osebnemu mnenju? 

V teh Sporočilih iščete napake in nato grozite svoji čredi, da bodo zavedeni, če 

bodo brali Mojo Besedo. 

Mojim vernim govorite, da morajo zavrniti Mojo Sveto Besedo in da je to 

njihova dolţnost. 

Zakaj se bojite Kralja kateremu ste prisegli svoje ţivljenje? 

Mene se ne smete bati, kljub temu pa Moja Beseda ne najde prostora v vas. 

V svetu obstaja veliko samoklicanih prerokov, ki niso verodostojni in ki 

potrebujejo mnogo molitev. Pa vendar boste najprej napadali verodostojne 

preroke. Moji pravi preroki so tisti proti katerim bodo besneli Moji duhovniki, 

ki še vedno ne poznajo pomena tega Mojega Svetega Poslanstva. 

Bodite previdni komu nasprotujete, o komu slabo govorite in širite neresnice in 

koga omalovaţujete, kajti Jaz nisem dal vam ali Moji Cerkvi pooblastil, da to 

počnete. Moji duhovniki, ne ţalite Me tako, da govorite, da sem laţnivec.  



Ko se vam bo razodela Resnica, boste občutili veliko sramoto. 

Odloţiti morate svoje oroţje in odstraniti vso sovraštvo in jezo, ki vas v tem 

trenutku muči. Zazrite se v sebe. Satan vas je zavedel na način, da vaši 

verbalni in pisni napadi proti temu Poslanstvu daleč presegajo to kar se od vas 

pričakuje kot duhovniki. 

Zakaj se to dogaja? Zato, da bi zaustavili to Poslanstvo in odvedli ljudi proč od 

Mojih Kriţarskih Molitev, ki so bile poslane iz Nebes za rešitev duš. Vse kar 

počnete je, da poskušate zaustaviti Mene, vašega Jezusa in Moj Načrt za 

odrešenje človeštva. 

To je zelo resna ţalitev proti Bogu. 

Tukaj je Kriţarska Molitev, ki vam bo pomagala, da se boste odzvali Mojemu 

Klicu in ki vas bo osvobodila muke dvoma. 

Kriţarska Molitev (86) osvobodi me muke dvoma 

 

Dragi Jezus, pred Tebe prihajam zmeden, negotov in razočaran, ker sem v 

skrbeh zaradi Resnice, ki jo oznanjaš v Svojih Sporočilih. Odpusti mi, če 

sem Ti storil krivico. Odpusti mi, če Te ne morem slišati. Odpri moje oči, da 

bom lahko videl tisto, kar ti ţeliš, da vidim. Rotim Te, podeli mi Moč 

Svetega Duha, da Mi pokaţe Resnico. Ljubim Te, dragi Jezus. Rotim Te, 

osvobodi me muke dvoma. Pomagaj mi, da se bom odzval Tvojemu Klicu. 

Odpusti mi, če sem Te ţalil. Privedi me bliţje k Svojemu Srcu. Vodi me v 

Tvoje Novo Kraljestvo. Izkaţi mi naklonjenost, da Ti bom po svojih 

molitvah in trpljenju pomagal reševati duše, tako dragocene Tvojemu 

Presvetemu Srcu. Amen. 

Vaš Jezus 

*Papeža Benedikta XVI. 

 

NE GLEDE NA TO KOLIKO VAM POMENIJO NA TEJ ZEMLJI 

VAŠE OSEBNE STVARI, LE-TE NISO VREDNE NIČESAR. 

Sreda, 28. november 2012 ob 19.40 

Moja draga ljubljena hčerka, v času sprememb, ki se bodo zelo kmalu zgodile 

v svetu, ne smete nikoli pozabiti, da je Bog Tisti, ki je ustvaril svet in da se bo 



samo po Njegovi Roki in z Njegovo Močjo svet kot ga poznate tudi končal. 

Nobena vlada, noben voditelj in noben človek ne more imeti nadzora nad 

ţivljenjem človeštva in smrtjo. Samo Bog se lahko odloči kdaj bodo duše 

zapustile svoje telo. 

Ne glede na to koliko vam pomenijo na tej zemlji vaše osebne stvari, le-te niso 

vredne ničesar. Pa vendar si mnogo ljudi večino svojega ţivljenja prizadeva 

ureničiti sanje o slavi, bogastvu in zbiranju materialnih stvari, ki se jim lahko 

odvzamejo vsak trenutek. 

Zaradi tega te duše, do katerih imam globoko sočutje, trpijo izgubo 

premoţenja. Jaz dovolim, da se jim odvzame vso njihovo premoţenje, zato 

da jih lahko očistim. 

Mnogi ljudje v svetu so izgubili veliko premoţenja zaradi korupcije in 

pohlepnih organizacij. Pa vendar Jaz dovoljujem to trpljenje, čeprav morajo 

imeti za hrano in dom v katerem lahko ţivijo. 

Kajti samo takrat Me bodo te duše prosile za pomoč. To je oblika 

očiščevanja, ki človeku omogoči, da pride pred Mene v poniţnosti. To 

krepost poniţnosti morajo posedovati vsi tisti, ki ţelijo vstopiti v Moje 

Kraljestvo. 

Ne bojte se, ko se znajdete v tej situaciji, ki ne bo trajala dolgo in katero ste si 

sami povzročili. Sčasoma se bo vse lepo izteklo. Ta čas uporabite za 

premišljevanje o vaši prihodnosti in o prostoru, ki sem ga pripravil za vas v 

Mojem Novem Raju. 

Zasluţiti si morate pravico, da se Mi pridruţite v Mojem Novem Raju. To vaše 

bivanje na zemlji je začasno. Tiste duše, ki gledajo na zemljo kot na kraj 

materialnih čudes, morajo vedeti, da ta materialna čudesa niso nič v primerjavi 

z razkošnimi in veličastnimi darovi, ki čakajo na tiste izmed vas, ki boste ţiveli 

v tej Novi Veličastni Dobi. 

Vaše bivanje tukaj na zemlji je polno trpljenja, nelagodja, sovraštva in 

obupa zaradi navzočnosti Satana. 

Satana ne morete videti, toda on in njegovi padli angeli so navzoči povsod po 



svetu in vsak dan napadajo in skušajo ljudi.  

Veliko ljudi ne more sprejeti dejstva, da on obstaja, to pa je zelo zaskrbljujoče. 

Pa vendar mnogi ne morejo zanikati sovraštva, ki ga občutijo, ko so ţrtve 

jeznega človeka. Sovraštva prihaja samo iz enega vira. Sovraštvo ni nekaj 

samoumevnega. Sovraštvo se izliva iz ust Zveri. 

Tiste duše, ki so nezaščitene zaradi tega, ker ne sprejemajo greha, bodo lahka 

tarča za Satana. Podlegle bodo skušnjavam, ki jih Satan polaga pred njih, 

najbolj pogosto pa bodo padle v greh mesa. Te duše so lahek plen in ne bodo 

trpele tako kot duše, ki se mu upirajo. Satan se najbolj osredotoča na tiste duše, 

ki ljubijo Mene, njihovega Jezusa in ki s poniţnim srcem sledijo Mojim 

Naukom. 

Satanu je izredno teţko osvojiti te duše. Te iste duše mu preko svojih molitev 

in svojega trpljenja za Mene povzročajo izredne bolečine. 

Vi, ki Me ljubite: samo preko vaše vztrajnosti in vzdrţljivost lahko premagate 

njegov oprijem, ki se iz ure v uro zmanjšuje zaradi tega Poslanstva. 

Če in ko vas besedno napadejo brez kakršnega koli znanega razloga ali ko vas 

obrekujejo v Mojem Imenu, potem vedite, da vaše molitve rešujejo duše.  

Prosim, ostanite tiho v času teh napadov, kajti ko se odzivate vašim 

napadalcem, dajete veliko moč Satanu. 

Ostanite močni zaradi Mene, Moji ljubljeni apostoli. Drţal vas bom pokonci. 

Vaše trpljenje se bo kmalu končalo. 

Vaš ljubljeni Jezus 

DEVICA MARIJA: LJUBEČI BOG NE BI POVZROČIL KONFLIKTA 

ALI RAZKOLA 

Četrtek, 29. november 2012 ob 15.20 

Moji dragi otroci, moliti morate za vse Boţje glasnike v svetu v teh časih, kajti 

oni zelo trpijo zaradi razkola, ki se dogaja tako znotraj kot tudi zunaj njihovih 

Poslanstev. 



Mnogi ljudje jih zavračajo. Še večje število ljudi pa zavrača tiste vidce in 

preroke, ki so svetu razodeli svoje poslanstvo. 

Zdruţiti se morate kot eno, če resnično ljubite mojega Sina. Med vami ne sme 

biti prostora za ljubosumje, obrekovanje in sovraštvo. Ko se to zgodi je Satanu 

uspelo, da ste zavrnili Sveto Besedo mojega Sina in ne preroka. 

Sedaj je čas, ko ne smete dovoliti, da bi razkol povzročil ovire med tistimi, ki 

sledijo Naukom mojega Sina. 

Kjer je razkol tam so moteči dejavniki. To potem zaustavi tok molitve in vam 

preprečuje, da bi pomagali reševati duše. 

Ljubeči Bog ne bi povzročil konflikta ali razkola. Obrekovati druge v Boţjem 

Imenu je greh v Očeh Mojega Očeta. 

Ko to počnete ţalite mojega Sina, ki je vedno govoril, da morate kot bratje in 

sestre med seboj ljubiti drug drugega. 

Ko uporabljate Ime mojega Sina, da bi uničili ugled drugih ljudi, Ga morate 

rotiti za odpuščanje. 

Čas je, da postanete močni in da častite mojega Sina tako, da si zapomnite vse 

kar vas je naučil. 

Veliko dogodkov se bo sedaj uresničilo v svetu. 

Ni časa za razkol med tistimi, ki častijo mojega Sina. 

Kmalu bodo Kristjani prisiljeni, da se razdelijo. Zaradi tega boste zdruţeni 

postali močna vojska vredna za razglašanje Boţje Besede. 

Če boste razdeljeni boste prisiljeni sprejeti poganske zakone v vaših Cerkvah.  

Ko povzročate razkol, ne more biti edinosti. 

Samo tisti z močno vero, zdruţeni med seboj in s Srcem mojega Sina bodo 

korakali naprej v vojski mojega Sina. 

Vaš ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 



KO VAM BO ODVZETA SVOBODA GOVORA, SE BO RESNICA 

PRIKRILA 

Petek, 30. november 2012 ob 15.55 

 

Moja draga ljubljena hčerka, ko bodo ljudje izgubili svobodo, ki jim omogoča, 

da svobodno izraţajo svoje mnenje, se bodo začele razpletati prerokbe. 

 

V Sporočilu, ki sem ti ga dal 1. januarja 2011, sem ti povedal, da bo glas 

ljudstva preko medijev prikrit in utišan. 

Ko je medijem odvzeta svoboda govora, takrat veste, da ţivite v diktaturi. 

Narodom je v teh časih po nadzoru medijev vsiljenih mnogo sprememb.  

Ko vam bo odvzeta svoboda govora, se bo Resnica prikrila. Zaradi tega bo 

narod za narodom hranjen z laţmi, ki vam jih bodo diktirali pogani. 

Knjiga Resnice je dana svetu zato, da lahko ljudje spoznajo Boţjo Ljubezen in 

da so lahko usmerjeni k Resnici ter tako postanejo svobodni. 

Elitna skupina ljudi vam jemlje pravico do svobodnega izraţanja. Vi ste kot 

jagnje, ki ga peljejo v zakol. Mnogi izmed vas boste zavedeni in boste postali 

slepi za Resnico. 

Svoboda je Dar, ki jo je Bog dal vsakemu človeku. On spoštuje svobodno 

voljo Svojih otrok. 

Po svoji svobodni volji sprejemate mnogo odločitev: nekatere izmed teh 

odločitev Mojemu Očetu niso všeč, a kljub temu On nikoli ne posega v vašo 

svobodno voljo, kajti le-te vam ne more odvzeti in je tudi nikoli ne bo odvzel. 

Satanovi suţnji bodo vedno napadali vašo svobodno voljo. To počnejo tako, da 

spodbujajo narode naj odvzamejo svobodo tistim, nad katerimi vladajo. To 

počnejo iz številnih razlogov. 

Eden od razlogov je, da bi iz vas naredili suţnje za njihove sebične koristi. 

Drugi razlog je, da bi nadzorovali rast prebivalstva. Tretji razlog pa je, da bi 

izbrisali vse sledi o Bogu. 



Od Moje Smrti na Kriţu so mnogi narodi bili ţe priča tem načrtom. Kljub temu 

pa se je zahodni svet uspel obvarovati diktatur, kolikor je bilo le mogoče. Vse to 

se bo zdaj spremenilo. 

Sedaj bo prevzet nadzor nad vsakim narodom. Narodi se bodo borili med 

seboj za oblast. Mnogi narodi bodo začeli uveljavljati zakone, ki so 

povezani s komunizmom. 

Nato bo prišel čas ko bosta Rdeči Zmaj in Medved pridobila nadzor nad vsem, 

toda mnogi se tega ne bodo zavedali, kajti večina te diktature bo skrita pred 

javnostjo. 

Vedite to: Roka Mojega Očeta bo udarila svet takrat, ko bodo Boţje Ime 

odstranili in ko boste postali suţnji laţem. 

Tretjina sveta bo uničena, Boţje Posredovanje pa se bo nadaljevalo vse do 

poslednjega dne. 

Da bi omilili zlobne zakone, ki bodo uveljavljeni v vaših drţavah, zaradi česar 

vam bo prikrita Resnica, morate moliti to Kriţarsko Molitev (87), da bi zaščitili 

narode pred zlom. 

Kriţarska Molitev (87) Zaščiti naš narod pred zlom 

O Oče, v Imenu Tvojega Sina nas reši pred komunizmom. 

Reši nas pred diktaturo. 

Zaščiti naš narod pred poganstvom. 

Reši naše otroke pred nevarnostmi. 

Pomagaj nam, da bomo videli Boţjo Luč. 

Odpri naša srca za Nauke Tvojega Sina. 

Pomagaj vsem Cerkvam, da ostanejo zveste Boţji Besedi. 

Rotimo Te, da obvaruješ naše narode pred preganjanjem. 

Preljubi Gospod, ozri se na nas z Usmiljenjem, ne glede na to, kako zelo Te 

ţalimo. 

Jezus, Sin Človekov, prekrij nas s Svojo Predragoceno Krvjo. 

Reši nas pred pastmi Satana. 

Rotimo Te, dragi Bog, da posreduješ in preprečiš, da zlo v teh časih ne 

preplavi sveta. Amen. 



Molite, molite, molite, kajti Srce Mojega Očeta je zlomljeno zaradi hitrosti, s 

katero se grešni zakoni v teh časih uveljavljajo v vsakem narodu po svetu. 

Upajte, molite in zaupajte Vame, da bo to opustošenje lahko omiljeno. 

Molite, da bo čim večje število Boţjih otrok v vsakem trenutku imelo odprte oči 

in da bodo ostali zvesti Resnici Mojih Naukov. 

Vaš Jezus 

 

SOVRAŢNIKI JUDOV V VSEH NARODIH SE BODO ZDRUŢILI 

SKUPAJ, DA BI UNIČILI IZRAEL 

Petek, 30. november 2012 ob 22.20 

Moja draga ljubljena hčerka, prerokbe, ki so bile napovedane v Stari Zavezi 

glede usode Judov se bodo kmalu uresničile. 

Moje izbrano ljudstvo bo trpelo 

Judje, ki so zavrnili Boţjo Zavezo, ki jo je dal Mojzes bodo trpeli tako kot so 

trpeli v prejšnjih stoletjih. Odvzeta jim bom moč nad deţelo njihovih 

prednikov in edina rešitev bo, da podpišejo pogodbo preko katere bodo postali 

suţnji Antikrista. Moje izbrano ljudstvo bo trpelo na isti način kot Jaz in 

nobenega usmiljenja ne bodo deleţni. 

Z Judi bodo slabše ravnali kot so ravnali z njimi med genocidom, ki se je 

zgodil v Drugi Svetovni Vojni. 

V Izraelu bo Stiska jasno vidna, tako kot je bilo napovedano. 

Zaradi Izraela se bodo vojne stopnjevale in teţko bo prepoznati pravega 

sovraţnika. 

Kmalu zatem bo podpisana mirovna pogodba in človek miru se bo pojavil na 

svetovnem prizorišču. 

Evropska unija bo uničila vse sledi o Bogu. 



Zver z desetimi rogovi, ki je Evropska Unija, bo uničila vse sledi o Bogu.  

Sedaj je nastopil čas, da se pripravite na njihovo krutost, ki bo nepredstavljiva, 

ko bo prišlo do uničenja Krščanstva. 

Kako zelo ponosni bodo, ko se bo Mali Rog, ki je skrit med njimi, dvignil in 

hvalil s svojo močjo.  

Ploskali bodo voditelju nove cerkve in njegova moč se bo razširila po vsem 

svetu. 

Vse to se bo zgodilo hitro. Moji posvečeni sluţabniki, ki ne sprejemate 

Resnice te prerokbe vedite tole: 

Če se boste strinjali z novimi zakoni Rima, mesta, ki ga bo zasegel laţnivec in 

sluţabnik Antikrista, boste postali zapornik tega novega reţima. Ko boste 

videli kako se bo Zakrament Svete Evharistije spremenil do nerazpoznavnosti, 

vedite, da bo to vaša priloţnost, da obrnete svoj hrbet temu zlobnemu reţimu.  

Moja Cerkev je nezmotljiva. In ostala bo nezmotljiva. Pa vendar, če se bodo 

ostali znotraj Moje Cerkve uprli Mojim Naukom in spremenili Svete 

Zakramente, bodo izgnani iz Moje Cerkve. Novi reţim, ki ne bo od Boga bo 

zmotljiv, kajti ne bo predstavljal Resnice. Kristjani se morajo drţati samo 

Mojih Naukov. 

Če sledite religiji, ki jo je ustvaril človek, se ne morete imenovati Kristjani. 

Tisti, ki pravi, da je Moja Cerkev nezmotljiva, ima prav. 

Tisti, ki bo trdil, da pripada novi cerkvi, v kateri bodo Moji Nauki spremenjeni 

in Moji Zakramenti uničeni, bo ţivel v laţi. 

Ti časi bodo zelo teţki za Moje posvečene sluţabnike, kajti oni se morajo 

drţati Zakonov, ki jih je določila Moja Cerkev. Jaz vam pravim, da se morate 

še vedno drţati teh Zakonov. Toda, takoj ko bodo Moji Zakramenti uničeni, 

morate slediti samo Moji Pravi Cerkvi. Takrat bodo samo tisti sluţabniki, ki 

bodo sledili Resnici, lahko trdili, da vodijo Moje ljudstvo v skladu z Nauki, ki 

sem vam jih dal v času Mojega bivanja na zemlji. 

Porast poganstva 



Poganstvo se bo razširilo po vsej zemlji, zaradi tega pa bo ustvarjen laţen 

občutek miru.Videli boste porast malikovanja zvezdnikov in fanatično 

predanost New Age praksam ter Satanistično čaščenje preoblečeno v sodobno 

psihološko terapijo. Čaščenje samega sebe bo najpomembnejša lastnost za 

katero si bo potrebno prizadevati. 

Bitka Armagedon se bo stopnjevala, zaradi tega pa se bo povečala spolna 

nemoralnost 

Splavi in umori bodo tako pogosti, da bodo mnogi postali imuni za kakršenkoli 

občutek sočutja do tistih, ki so ranljivi. 

V tistih časih bo Moja vojska neustrašno nadaljevala v svojem Poslanstvu za 

rešitev duš. Nič jih ne bo zaustavilo in za vsako uro njihovih molitev bom Jaz 

omilil večino tega trpljenja v svetu. 

Judom porečem sledeče: trpeli ste zaradi tega, ker niste poslušali Boţje Besede 

preko prerokov. Pa vendar boste kmalu končno sprejeli Resničnega Mesija. 

Nato se boste tudi vi pridruţili Moji Vojski, ki bo korakala naproti zmagi nad 

Antikristom. 

Trpeli boste na isti način kot sem trpel Jaz, kajti to je bilo napovedano. 

Davidova Hiša bo slavila zmago na tisti dan, ko bom Jaz Novi Jeruzalem 

dvignil iz pepela. 

Ko se bo pojavilo Moje Novo Kraljestvo, se bodo poganski kralj in vsi njegovi 

sluţabniki spremenili v pepel. 

Kmalu se bo izpolnila Moja obljuba, da bom prišel in vas privedel v Kraljestvo 

Mojega Očeta. Vam, ki sem vaš obljubljeni Mesija, ki je bil obljubljen tako 

dolgo nazaj, prisegam Svojo Ljubezen in Zvestobo. To je vaša dediščina. Vi 

niste zavrnili Mene, vašega Jezusa, ko sem bil kriţan. Vi ste zavrnili Boga.  

Jaz sem Bog. Jaz sem pot po kateri boste prišli v Novi Raj. Sprejmite Mojo 

Roko. Ljubim vas. Odpuščam vam. Vi ste Moje ljudstvo in Jaz prihajam po 

vas. 

Vaš Jezus 

 



VSI NARODI SVETA SO ZDRUŢENI KOT ENO Z BOGOM. VSI SO 

DEL ISTE DRUŢINE 

Sobota, 1. december 2012, ob 19.45 

Moja draga ljubljena hčerka, kadar Jaz izlivam ljubezen v srca vaših staršev, 

vam bo to dalo le beţen vpogled v ljubezen, ki jo imam v Svojem Srcu do vas. 

Otrok, ki ga vzgaja čista ljubezen njegovih staršev, je blagoslovljen, kajti to je 

predokus Ljubezni, ki jo ima Bog do vseh Svojih otrok. 

Moja Ljubezen je še zlasti prisotna v srcu druţinske enote, kajti ljubezen, 

ki jo tvori, začne spominjati na Sveto Druţino. 

Vsi narodi sveta so zdruţeni kot eno z Bogom. Vsi so del iste druţine. V 

nekaterih druţinah je veliko ljubezni, vsi otroci pa so v sloţnosti s svojimi 

starši. 

V drugih druţinah je razkol, kjer otroci odtavajo in padejo v obup. 

Kadar otrok odtava iz poti Resnice in se zaplete v izprijena dejanja, v svoji 

druţini povzroči veliko nemira. 

Kadar je v bolečini in je zasvojen z grešnimi telesnimi uţitki, svojim staršem 

povzroča strašne muke. 

Kadar jim noče dovoliti, da bi mu pomagali, niso samo ţalostni in razočarani, 

ampak postanejo tudi bolni od skrbi. 

Kadar obrne hrbet svojim bratom in sestram, jim povzroča bolečino in trpljenje 

ter jih zavrţe, zavrača svojo celotno druţino. 

Ta razbita druţina, čeprav zdruţena, z izjemo neposlušnega sina, ne more najti 

miru. 

Ta druţina bi ţrtvovala vse, da bi le rešila svojega ubogega zavedenega otroka 

pred tem, da bi si uničil moţnost za srečo v ţivljenju. 

Isto velja za Boţje otroke, ki zavračajo Njegovo Roko Ljubezni in Usmiljenja. 

Kako On zaradi tega joče od ţalosti! 

Moji verni, ki gledajo te izgubljene duše, ki tavajo po svetu v iskanju utehe v 

stvareh, ki niso od Boga, prav tako občutijo ţalost v svojih srcih. Občutijo pa 

tudi strah, ker vedo, da bi bile te uboge duše izgubljene za vedno, če ne bi 

prosile Mene, njihovega Jezusa, naj jih rešim. 

Moja Ţiva Cerkev na zemlji, sestavljena iz vseh Mojih vernih, Mi mora 
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pomagati rešiti prav vsako dušo. 

Brez celotne Boţje Druţine bo ponovno srečanje boleče, če bi bila Zame 

izgubljena samo ena duša. 

Mi smo eno, vsi Boţji otroci. Privedite Mi po svojih molitvah duše tistih, ki ne 

bodo priznali Obstoja Boga, in tiste, ki so zapleteni v takšna grešna ţivljenja, 

iz katerega ne morejo najti izhoda. 

Nato Mi privedite duše tistih zavedenih grešnikov, ki se ujamejo v vsako past, 

ki jim jo nastavi Satan. 

Moji apostoli, če boste pokazali voljo in pomagali reševati duše, bom Jaz 

tiste duše pomnoţil tisočkrat. To vam obljubljam. Vaši napori ne bodo šli 

v nič. Vsako vaše najmanjše trpljenje, ki ga boste prestali v Mojem 

Imenu, in ki ga boste prostovoljno darovali Meni, bom uporabil, da rešim 

večino človeštva. 

Ljubite svojo druţino, kot vas ljubim Jaz. Ljubite svoje brate in sestre, kot 

ljubite svojo lastno druţino, in obsul vas bom z milostmi. 

Ljubite svoje sovraţnike in to dokaţite s tem, da boste molili zanje, in Jaz bom 

rešil njihove duše. 

Vaš Jezus 

 

PLAMEN LJUBEZNI POGASI OGENJ SOVRAŠTVA 

Nedelja, 2. december 2012, ob 17.40 

Moja draga ljubljena hčerka, šele takrat, ko si tarča sovraštva, lahko resnično 

razumeš moč, ki jo ima Satan nad človeštvom. 

Satan povzroča sovraštvo in ga uporablja, da skuša ljudi, da bi se obrnili proti 

svojim bratom in sestram. 

Sovraštvo rodi sovraštvo, ko ena oseba sovraţi drugo, običajno pa ga povzroča 

jeza. 

Jeza se lahko pojavi zaradi različnih mnenj. Če ni nadzorovana, se lahko zelo 

hitro sprevrţe v sovraštvo. 

Kadar nekdo napade drugo osebo, organizacijo ali narod zaradi razhajajočih se 

mnenj, lahko to sproţi val sovraštva v kratkem časovnem obdobju. 

http://www.thewarningsecondcoming.com/the-flame-of-love-extinguishes-the-fire-of-hatred/


Zaradi tega Jaz pozivam vse tiste, ki se znajdete v vlogi tarče takšne jeze, da se 

vselej obnašate dostojanstveno. Celo kadar vas kdo ţali na štiri oči ali za 

vašim hrbtom, morate paziti, da se ne spopadete z njim. Kadar se, boste v 

skušnjavi, da bi grešili. 

Satan spodbuja ljudi, da postanejo jezni. Nato uporabi jezo, da povzroči jezo v 

drugi osebi, in tako se to nadaljuje, dokler sovraštvo ni zasejano na obeh 

straneh. 

Satan navdihuje sovraštvo, zato da lahko povzroči razkol. 

Razkol je nasprotje edinosti. Edinost je od Boga dana Milost. Kadar so ljudje 

zdruţeni kot eno in spoštujejo drug drugega, je navzoča ljubezen. Ljubezen je 

Bog, zato je Bog navdihnil to edinost. 

Satan uporablja sovraštvo, ki povzroči, da se narodi razdelijo, zakoni 

razpadejo, se dogajajo umori in širi nasilni kriminal. Ko bo Satan premagan, 

bo sovraštvo končno uničeno in ne bo več obstajalo na svetu. 

Ljubezen lahko oslabi sovraštvo. Kadar je neka oseba jezna na vas, se morate 

poskusiti odzvati z ljubeznijo. Morda vam bo to zelo teţko storiti, toda z Mojo 

pomočjo boste ugotovili, da se bo sovraštvo hitro omililo. 

Plamen ljubezni pogasi ogenj sovraštva. Izniči ga. Ljubezen je Bog, in ker ima 

Bog veliko Moč nad Zverjo, je to torej rešitev, da izţenete Satana iz vašega 

ţivljenja. 

Potreben je velik pogum, da se kot ţrtev zoperstavite sovraštvu. Če boste 

storili tako kot sem vam naročil, in Me boste prosili, da vam podelim pogum, 

potem lahko premagate sovraštvo. 

Vaš Jezus 

 

JAZ POZIVAM ČLOVEŠTVO, NAJ SE PRIPRAVI NA MOJE VELIKO 

USMILJENJE 

Ponedeljek, 3. december 2012, ob 19.05 

Moja draga ljubljena hčerka, z vso tvojo močjo in z vsem tvojim pogumom 

Jaz pozivam človeštvo, naj se pripravi na Moje Veliko Usmiljenje. 

Tisti med vami s poniţnim srcem in čisto dušo, prosim vas, da molite za 

duše tistih, ki bodo umrli v času Opozorila. 

Kako zelo potrebujejo vaše molitve! Kako zelo potrebujem vaše trpljenje! Oba 
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darova, ki Mi ju boste darovali bosta pomagala rešiti tiste, ki ne morejo biti 

rešeni po svoji svobodni volji. 

Ko se bo Moj Plamen Usmiljenja razlil nad ves svet, se bodo mnogi 

radovali, toda to bo boleč čas za grešnike, ki Me ne bodo mogli prositi za 

odpuščanje zaradi napuha. 

Njihovo očiščevanje bo boleče in zelo bodo morali trpeti z namenom, da se 

odkupijo v Mojih Očeh. 

Kako bodo hudobna človeška srca razklana od znotraj navzven, z grozo v 

svojih dušah pa bodo mnogi v hudih mukah padli pred Mene. Vedite, da bo na 

milijarde ljudi postalo čistega srca in duše, čeprav bodo prestali veliko 

hudega trpljenja. Potem bodo popolnoma pripravljeni na veliki dan Mojega 

Prihoda. 

Moja hčerka, preizkušnje Mojih vernih se bodo povečale in  okrepile pred 

Opozorilom. 

Ko Mi boste darovali to trpljenje, bom rešil na milijone duš. Prosim, ne 

zamerite Mi teh muk, kajti veliki čudeţi bodo podarjeni kljub tistim 

nehvaleţnim ljudem, ki v svojih srcih nimajo nobenega sramu zaradi hudobije, 

ki so jo zakrivili. 

Niti enemu samemu človeku ne bo prihranjen prizor stanja njegove duše, 

kakor se kaţe v Mojih Očeh. 

Ko bodo videli ţalostno stanje svojih duš, se bodo globoko sramovali. Tistim, 

ki jim bo resnično ţal za svoje prestopke zoper Boga, bo odpuščeno. Od njih se 

bo zahtevalo, da prestanejo očiščevanje, ki ga morajo sprejeti s poniţnostjo. 

Veliko, veliko duš bo sprejelo Mojo Roko Usmiljenja, toda duše, ki so 

zagrešile smrtni greh, bodo tako zakrknjene, da bodo zavrnile Moje 

Usmiljenje. To Kriţarsko Molitev morate moliti za duše po Opozorilu. 

Kriţarska Molitev (88) Za duše po Opozorilu 

O Presveto Srce Jezusovo, usmili se nas, ubogih grešnikov. Razsvetli vsa 

kamnita srca, ki tako obupno iščejo pravo usmeritev. Odpusti jim njihove 

grehe. Po Svoji Ljubezni in Usmiljenju jim pomagaj, da njihova srca 

sprejmejo Tvoj veliki Dar Odrešenja. Rotim Te, odpusti vsem dušam, ki 

zavračajo Boţjo Resnico. Dragi Jezus, prekrij jih s Svojo Lučjo, da jih 

oslepi za hudobije in pasti hudiča, ki jih bo skušal odtrgati od Tebe za vso 

večnost.  Rotim Te, podeli vsem Boţjim otrokom moč, da bodo hvaleţni za 

Tvoje Veliko Usmiljenje. Prosim Te, da vsem izgubljenim dušam, ki v 



nemoči in brezupu tavajo po zemlji, odpreš Vrata Svojega Kraljestva. 

Amen. 

Pojdite, Moji učenci. Upoštevajte Moja navodila in pripravite svoje duše na 

Moje Boţje Usmiljenje. 

Vaš Jezus 

 

DEVICA MARIJA: KOT MATI ODREŠENJA BOM POMAGALA 

VAM IN VAŠIM DRUŢINAM, DA SE BOSTE POSVETILI MOJEMU 

SINU 

Sreda, 5. december 2012, ob 20.40 

Moj otrok, prosim, povej mojim otrokom, naj se zatekajo k meni, njihovi 

ljubljeni Materi, zato da jih lahko varujem v teh časih zmede in stiske. 

Moje Brezmadeţno Srce je zavetje, h kateremu morate priti, zato da lahko po 

moji priprošnji prenovite svojo vero in zaupanje v mojega Sina. 

Prišla vam bom na pomoč. Moje solze ljubezni in sočutja bodo padle na 

vsakega izmed vas, tako pa boste našli mir v svojem srcu. 

Z mojo pomočjo, ki si jo morate prizadevati iskati vsakodnevno, vam bo moj 

Sin podaril milosti, ki so potrebne, da postanete vredni Njegovega Velikega 

Usmiljenja. 

Nikoli ne oklevajte se zatekati k meni, kajti moj Sin mi je dal poseben dar. 

Pomagala vam bom, da pripravite svojo dušo, tako da bo ugajala mojemu 

Sinu. 

Moja pomoč vas bo napravila močnejše in čutili boste bliţino Mojega Sina, ki 

vam bo v tolikšno tolaţbo, da se boste vedno znova vračali k meni, zato da vas 

bom lahko varovala. 

Kot Mati Odrešenja bom pomagala vam in vašim druţinam, da se boste 

posvetili mojemu Sinu, Jezusu Kristusu. 

Nikoli se ne smete bati mojega Sina, ne glede na to, kako zelo ste grešili, kajti 

On vedno čaka na vas in upa, da ga boste poklicali. Njegovo Usmiljenje 

presega vaše dojemanje. 

Moji ljubi otroci, molitve nikoli ne smete zapletati. Vse, kar morate storiti je, 

da se pogovarjate z mojim Sinom in kličete k meni, da vas lahko privedem k 
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Njemu. 

Vaša Nebeška Mati 

Mati Odrešenja 

 

LAŢNI PREROK JE ŢE NAČRTOVAL, KAKO SE BO POLASTIL 

SLUŢB ZNOTRAJ KATOLIŠKE CERKVE 

Petek, 7. december 2012, ob 18.45 

Moja draga ljubljena hčerka, pribliţuje se čas za to, da se razkrije Laţni 

Prerok. On in njegovi pajdaši nameravajo obsoditi ta Sporočila. 

Mnogi Laţni Preroki so se vtihotapili med Moje verne v kotičku Moje 

Cerkve. To bo povzročilo ne le zmedo, pač pa bodo ti Laţni Preroki 

odvrnili Boţje otroke od Mene. 

Medtem, ko te še naprej zavračajo nekateri znotraj Moje Cerkve, se Mi bodo ti 

ljudje upirali z razglašanjem, da drugi samoklicani preroki prinašajo Resnico 

ljudem in ne ti. 

Eden od Mojih posvečenih sluţabnikov Me je izdal na isti način kot Juda 

Iškarijot. On bo kot trn v tvoji peti. 

Začelo se je Kriţanje Moje Cerkve v teh njenih poslednjih dneh, na zemlji pa 

se bo sedaj ponovilo vse, kar se je zgodilo med Mojim Trpljenjem. 

Najprej bo zavrnjena Moja Sveta Beseda. 

Nato bo Moja poslednja prerokinja izdana v Navzočnosti Moje Svete 

Evharistije. Ti, Moja hčerka, boš razglašena za sleparko od enega izmed 

teh laţnih prerokov, ki bo to storil v Katoliški Cerkvi pred Mojim 

Tabernakljem. 

Njihovim bogokletnim besedam bodo ploskali Boţji sovraţniki, oblečeni v 

sveta oblačila. 

V teh časih se bodo razkrili številni Laţni Preroki, zato da bi njihov glas 

preglasil Mojega. Nato te bo eden izmed njih skušal uničiti. 

Roka Mojega Očeta bo udarila po tistih, ki škodujejo Njegovim prerokom, ki 

so poslani, da pripravijo svet na Moj Drugi Prihod. 

Ţal bodo mnoge uboge duše zavedene. Ni problem to, da bodo zavrnili tebe, 

Moja hčerka. Problem je, da bodo preprečili reševanje duš. 

http://www.thewarningsecondcoming.com/the-false-prophet-has-already-planned-how-he-will-take-over-the-ministries-within-the-catholic-church/
http://www.thewarningsecondcoming.com/the-false-prophet-has-already-planned-how-he-will-take-over-the-ministries-within-the-catholic-church/


Jaz pozivam tiste med vami, ki Me ljubite, da pozorno poslušate besede laţnih 

prerokov. Glejte, kako duhovniki ne bodo dvomili vanje; kako jih bodo 

oglaševali; in kako jim bo dovoljeno pridigati laţi iz priţnic v Hiši Mojega 

Očeta. 

Ti dogodki se bodo zelo razširili po svetu in bodo pripravili pot Laţnemu 

Preroku, ki bo kmalu prišel in prevzel svoj prestol, kot je bilo napovedano. 

Dejanja Antikrista bodo nato še povečala gnusobo, ki bo povzročena Katoliški 

Cerkvi. 

Zdelo se bo, da bo postal ta človek, ki ga bo vodil Satan, prijatelj Izraela. 

Nato se bo zdelo, da bo branil Izrael s podporo Babilona, ki je Evropska 

unija. 

Vse vojne, namerno sproţene na Bliţnjem Vzhodu, se bodo razširile v Evropo.  

Antikrist bo širil ateizem pod krinko Nove Svetovne Religije, ki jo bo vodil 

Laţni Prerok. 

Moja hčerka, skrivnosti, ki sem ti jih razodel glede identitete Laţnega Preroka 

in ostalih zadev, še ne smejo biti razodete. Toda vedi tole. 

Laţni Prerok, ki bo trdil, da je Boţji človek, je ţe načrtoval, kako se bo polastil 

sluţb znotraj Katoliške Cerkve. 

On in Antikrist ţe sodelujeta skupaj z namenom, da bi v svetu povzročila 

opustošenje, ki bo nastopilo potem, ko se bo v Katoliški Cerkvi zgodila 

gnusoba. 

Moji verni, ne poslušajte tistih, ki poskušajo zaustaviti vaše molitve. Vprašati 

se morate, kateri Boţji človek bi preprečeval molitev, molitev Mojega 

Roţnega Venca Boţjega Usmiljenja ali molitev Svetega Roţnega Venca? 

Odgovor se glasi, da ne smete zaupati nobenemu človeku, ki vam poskuša 

preprečiti, da bi molili, čeprav je oblečen v duhovniška oblačila. 

To so nevarni časi za Moje resnične preroke, ki bodo vedno zavračani. Tako 

boste vedeli, kateri so Moji resnični preroki: 

Prav kakor so Mene zavračali, trpinčili, bičali in omalovaţevali duhovniki 

tistega časa, tako bodo trpeli tudi Moji preroki. 

Nikoli ne zavračajte resničnih prerokov. Prisluhnite molitvam, ki jih bodo 

prinašali človeštvu kot Dar iz Nebes. Če vam ne prinašajo molitev, potem jih 

nisem poslal Jaz. 



Če jih bodo duhovniki, škofje in ostali posvečeni sluţabniki z odprtimi rokami 

javno sprejeli v svoje Cerkve, jih nisem poslal Jaz. 

Spoznajte Me. Spoznajte Moje preroke. Trpeli bodo enake muke, kot sem jih 

prestal Jaz. Moje preroke bodo zavračali tisti v Moji Cerkvi, Moji verni in 

ostali, ki trdijo, da govorijo v Mojem Imenu. 

Njihov deleţ ne bo lahek. Pa vendar boste po tem ko jih bodo javno zavračali 

in po zlobnem obrekovanju, ki se bo širilo o njih, in ki ga bodo morali 

prenašati, prepoznali Mene. 

Pojdite zdaj in ne dovolite, da bi laţnivci zavajali vaša srca. 

Vaš Jezus 

 

OPOZORILO BO OČISTILO BOŢJE OTROKE IN JIH PRIPRAVILO 

NA MOJ DRUGI PRIHOD 

Sobota, 8. december 2012, ob 11.40 

Moja draga ljubljena hčerka, prav kakor je Moj Oče pripravil svet na Moj Prvi 

Prihod, tako On tudi zdaj pripravlja Svoje otroke na Moj Drugi Prihod. 

Vsa Nebesa so se veselila, ko sem se rodil, kajti vedela so, da sem bil poslan, 

da rešim človeštvo pred večnim pogubljenjem. Hierarhija vseh angelov in 

svetnikov se sedaj veseli, kajti v teku so priprave, da bo svet ponovno sprejel 

Mene, Jezusa Kristusa, Sina Človekovega. 

Edino Moj Oče pozna datume, toda lahko vam povem, da se bo Moj Drugi 

Prihod zgodil kmalu po Opozorilu. 

To je čas, na katerega je Moj Oče potrpeţljivo čakal. Končno bo lahko pahnil 

v brezno Satana in njegove demone, ki hodijo po zemlji in trpinčijo Njegove 

otroke. 

Opozorilo bo očistilo Boţje otroke in jih pripravilo na Moj Drugi Prihod. 

Opozorilo je potrebno, kajti zaradi tega bo veliko ljudi prosilo za odpuščanje 

svojih grehov, ki sicer ne bi ravnali tako. 

Potresi, viharji, poplave in neobičajno vreme se bodo zdruţili, da zemljo 

očistijo strupa. Tudi kopno, morje in zrak bodo očiščeni v pripravi na Novi 

Raj, ko se bodo Nebesa in Zemlja zdruţile v eno. 

Vse je skrbno organizirano v skladu z Boţanskim Načrtom Mojega Očeta. 

http://www.thewarningsecondcoming.com/the-warning-will-purify-gods-children-in-preparation-for-my-second-coming/
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Med ljudmi je zelo malo znanega o Boţjih Zakonih, ki urejajo Kraljestvo 

Mojega Očeta na zemlji in v Nebesih. 

Veliko ste bili poučeni po prerokih in po Mojih Naukih. Toda veliko stvari 

ostajajo za vas skrivnost. Ko vam bodo skrivnosti sčasoma razodete, boste 

takrat razumeli razlog človeškega trpljenja. 

Mnogi od vas, ki ste učeni Boţji strokovnjaki, se po svojih najboljših 

močeh drţite Zakonov, ki sem jih določil. 

Vedite, da Ljubezen, ki jo ima Bog do Svojih otrok, presega vsako 

teološko umovanje. 

Enako velja za preprosto dušo, ki ima pristno ljubezen do Mene, njenega 

ljubljenega Jezusa, brez analiziranja zakaj je temu tako. 

Če zaupate Vame in sprejemate, da je Moja Ljubezen Usmiljena in 

Potrpeţljiva, potem vedite, da bom Jaz izpolnil Obljube, ki jih je dal Moj Oče. 

Njegova Boţja Volja se bo končno zgodila. Samo Njegova Volja lahko 

zagotovi mir med Njegovimi otroki. To se bo zgodilo, zato da Ga bo vse 

Njegovo Stvarstvo ljubilo, sprejelo Njegovo Ljubezen in Darove, s katerimi 

On ţeli obsuti Svoje otroke. 

Svet je videl zgolj delček čudes, ki jih je ustvaril Moj Oče. 

Njegovi otroci še niso videli Resnične Slave Kraljestva, ki ţe čaka nanje. 

Po mnogih bolečinah in trpljenju, ki jih je povzročilo sovraštvo, ki so ga zemlji 

povzročali padli angeli, vodeni od Satana, se bo zdaj vse to končalo. 

V poslednji bitki bo zlo končno uničeno. 

Opozorilo je Čudeţ, ki ga je dovolil Moj Oče, da zagotovi, da bo čim več 

Njegovih otrok lahko vstopilo v Moje Novo Kraljestvo. 

Zaradi odpada od vere in zmotnih naukov, ki so jih v zadnjih štirih 

desetletjih širili zavedeni posvečeni sluţabniki, je to edini način za hitro 

zdruţitev človeštva. 

Velikost prebivalstva v teh časih pomeni, da je lahko na milijarde ljudi rešenih 

zaradi tega Čudeţa Razsvetljenja Vesti. 

Jaz, Jagnje Boţje, bom razodel svetu resnični pomen vsebine Pečatov, danih 

apostolu Janezu, medtem ko se zdaj pribliţuje čas Velike Stiske. 

Knjiga Resnice je Boţja Beseda, ki je bila ţe dana človeštvu preko Svetega 



Pisma. Boţje otroke opominja glede Resnice, saj so jo toliki pozabili. 

Prav tako pa bo Knjiga Resnice razodela nekatere skrivnosti poslednjih časov, 

ki so bile dane preroku Danielu, zato da boste vsi pripravljeni za vstop v Novi 

Raj po svoji lastni svobodni volji. 

Ne zavrnite Resnice, ki se vam zdaj daje, kajti to bi bilo podobno bolnemu 

človeku, ki zavrača zdravljenje bolezni. Brez Resnice boste slabo pripravljeni 

na vstop v Moj Novi Raj. 

Vaš Jezus 

 

OGENJ SVETEGA DUHA BODO V SVOJIH SRCIH OBČUTILI VSI 

LJUDJE 

Nedelja, 9. december 2012, ob 19.00 

Moja draga ljubljena hčerka, Moja ţelja ni, da prestrašim Svoje verne, ampak 

da pokaţem Ljubezen in Sočutje, ki ju imam v Svojem Srcu do vsakega 

moškega, ţenske in otroka. 

Zaradi Svoje Ljubezni do vseh Boţjih otrok, tudi do tistih, ki se upirajo 

Boţji Besedi, jih Jaz ţelim prekriti s Svojim Plamenom Usmiljenja. 

Bodite pripravljeni, kajti kmalu boste doţiveli Boţjo Moč in Njegovo 

Boţansko Posredovanje v svetu, ko bo On za petnajst minut zaustavil vse, kar 

obstaja. 

Ogenj Svetega Duha bodo v svojih srcih občutili vsi ljudje. 

Za tiste, ki bodo v stanju milosti, bo to občutek radosti, ljubezni in sočutja do 

Mene, vašega Jezusa. 

Tisti v stanju malega greha boste občutili bolečino Vic, toda kmalu zatem 

boste očiščeni, v svojih srcih pa boste nato občutili globok mir in ljubezen do 

Mene. 

Tisti izmed vas v smrtnem grehu boste izkusili veliko ţalost in bolečino, kot če 

bi bili pahnjeni v peklenski ogenj. 

Nekateri med vami v tem stanju greha Me boste rotili za odpuščanje in 

naklonjenost, da zaustavim vaše notranje trpljenje. Uslišal vas bom, če boste 

izkazali resnično kesanje v svojem srcu in sprejeli, da Mi vaši grehi povzročajo 

hudo trpljenje in bolečino, ker ţalijo Boga. 



Potem so tu tiste uboge nesrečne duše, ki bodo pljuvale Vame, se prepirale z 

Menoj in Mi nato obrnile svoj hrbet. Groza, ki jo bodo občutili, bo zaradi tega, 

ker je njihove duše obsedel Satan. 

Ne bodo mogli prenesti bolečine, ko bodo doţiveli Mojo Luč in bodo zbeţali v 

objem Satana, čigar tema jim prinaša uteho. 

Nenazadnje pa bodo tudi tisti, ki bodo takoj umrli zaradi šoka, ki ga bodo 

doţiveli. Prosim, molite za te duše vsak dan, kajti zaradi vaših molitev bodo 

lahko vstopile v Moje Kraljestvo. 

To je eden največjih čudeţev, ki so bili doslej podeljeni Boţjim otrokom. 

V času tega Dogodka vas bom prebudil in vam razodel dejstvo, da se bo kmalu 

uresničila Moja Obljuba, da ponovno pridem rešiti človeški rod, da boste lahko 

podedovali Veličastno Ţivljenje, ki je pred vami. 

Vaš Jezus 

JAZ BOM SODIL ŢIVE IN MRTVE IN SAMO TISTI, KI SO VREDNI, 

BODO LAHKO VSTOPILI V MOJE KRALJESTVO 

Ponedeljek, 10. december 2012, ob 22.22 

Moja draga ljubljena hčerka, prosim, povej vsem tistim, ki sledijo Mojim 

Naukom, naj se spomnijo Moje Obljube. 

Jasno sem povedal, da bom ponovno prišel, da prinesem Svoje Kraljestvo. 

Moj Drugi Prihod je pričakovan in tisti, ki trdijo, da poznajo Resnico, ki je 

vsebovana v Svetem Pismu, bodo vedeli, da Sveto Pismo ne vsebuje neresnic. 

Jaz bom ponovno prišel, kot je napovedano, in ta čas je skoraj nad vami. 

Jaz bom sodil Ţive in Mrtve in samo tisti, ki so vredni, bodo lahko vstopili v 

Moje Kraljestvo. 

Bilo je tudi napovedano, da bo Satan na zemlji pripravil vojno, da bi se z 

Mojim Očetom bojeval za duše. 

To je vojna, v kateri on ne more zmagati, pa vendar mnogi izmed tistih, ki 

svoje ţivljenje ţivijo na podlagi laţnih obljub, mislijo, da so njihova zemeljska 

ţivljenja vse, kar je pomembno. Prevara, ki se je razširila na številne ljudi, bo 

njihova poguba. 

Oh, kako hrepenim, da bi tiste duše pravočasno odprle svoje oči za Resnico, 

preden bo zanje prepozno! 

http://www.thewarningsecondcoming.com/i-will-judge-the-living-and-the-dead-and-only-those-who-are-worthy-can-enter-my-kingdom/
http://www.thewarningsecondcoming.com/i-will-judge-the-living-and-the-dead-and-only-those-who-are-worthy-can-enter-my-kingdom/


Moja bolečina in Moje muke še nikoli niso bile tako intenzivne kot so sedaj, 

ko si predstavljam tiste uboge zavedene duše, ki jih bom izgubil! Zaradi tega 

duše ţrtve, izvoljene duše in tisti, ki so blizu Mojemu Presvetemu Srcu, prav 

zdaj prestajajo velike bolečine. Jaz trpim v njih, medtem ko se ti dogodki 

pribliţujejo. 

Vsi načrti Mojega Očeta, da prekrije Svoje otroke s Svojim Pečatom Zaščite, 

so dovršeni. 

On išče vsako dušo. Sveti Duh pokriva tako zelo veliko duš v tem trenutku 

zgodovine z namenom, da bi jih privabil v Moje Sveto Naročje. 

Prosim, ne zanikajte Moje Obljube. Sprejmite, da boste Moj Drugi Prihod 

doţiveli vi iz te generacije. 

To je dobra novica. Moj Povratek bo trenutek Mojega Poveličanja, ki bo 

prenovilo vse tiste, ki Me ljubijo. Začelo se bo novo ţivljenje, čas velikega 

sijaja, kjer se boste radovali v Luči in Ljubezni. 

Prosim, ne bodite prestrašeni. 

Jaz prihajam z Veliko Ljubeznijo. 

Jaz prihajam z Velikim Darom. 

Vzeti boste v svoj pravi dom in zdruţeni boste s svojo lastno druţino.  

Vsi Boţji otroci, priviligirani, da vstopijo v ta novi Veličastni Obstoj, bodo 

postali kot eno. 

Ljubezen bo navzoča vsepovsod. Mir, veselje, smeh, druţenje, čudesa in 

čaščenje Boga bodo del vsakega vašega trenutka. 

Smrt ne bo obstajala. Sovraštvo bo uničeno. 

Zlo bo pregnano. 

Vse človeštvo nič več ne bo trpelo ali izkušalo kakršne koli bolečine in 

nepopolnosti. To je Moj Novi Raj. Solz ne bo več. 

Zaupajte Vame, Moji verni, kajti bolečine in trpljenje, ki ju izkušate, je skoraj 

konec. Jaz vem, kako zelo trpite zaradi krivičnih reţimov, pod katerimi 

morate ţiveti. To je poslednje obdobje, kajti Roka Mojega Očeta bo zdaj 

posredovala. 

Svet se bo spremenil. Staro bo vrţeno proč, Nova Zora bo napočila v vsej 

Boţji Slavi in Njegova Moč bo Kraljevala, kot je bilo mišljeno od Stvarjenja 



sveta. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

DEVICA MARIJA: ON, TAKO PONIŢEN, BO PRIŠEL V SILNO 

VELIČASTNEM SIJAJU IN NJEGOVO VELIKO USMILJENJE BO 

PREPLAVILO ZEMLJO 

Torek, 11. december 2012, ob 17.00 

Moji dragi malčki, moje Srce se raduje, ker je Kraljevanje mojega Sina zelo 

blizu. 

Kljub vsemu Svojemu trpljenju, Svoji zavrnjenosti od nehvaleţnih ljudi in 

odpadu od vere, ki prekriva zemljo, bo On človeštvu prinesel veliko slavo. 

On bo prišel na velikem oblaku in Njegovo Veličastvo bo prevzelo čisto vsako 

dušo, ki bo padla k Njegovim Nogam v zamaknjenosti. 

On, tako poniţen, bo prišel v silno veličastnem sijaju in Njegovo Veliko 

Usmiljenje bo preplavilo zemljo. 

Otroci, morate se pripraviti, ker boste potrebovali veliko moči, da se Mu boste 

predali. Od vas se bo zahtevalo, da pokaţete poniţnost in Ga rotite, naj odreši 

vaše duše, zato da boste lahko videli Luč Resnice. 

Njegovo Veliko Usmiljenje bodo sprejeli mnogi med vami. Drugi pa se ne 

bodo menili za Njegovo Navzočnost in za Veliki Dar, ki ga bo On prinesel.  

Molite, molite, molite za tiste, ki nočejo sprejeti obstoja Večnega Ţivljenja, 

kajti ti ljudje potrebujejo vašo pomoč. Veliko veselja bo prineslo, če boste v 

svojem srcu zmogli prositi mojega Sina, da reši te duše. 

Vaše trpljenje, moji otroci, se bo kmalu končalo, ker ima moj Sin v Svojem 

Usmiljenju velike načrte za vsako osebo, ki je danes ţiva na zemlji. 

Bodite hvaleţni za Dar ţivljenja, ki vam je bil dan, ko ste bili rojeni. 

Bodite hvaleţni za Dar Večnega Ţivljenja, ki ga bo moj Sin kmalu predstavil 

svetu. Ta Dar je za prav vsakega grešnika. Od vaše svobodne volje je odvisno 

ali boste sprejeli ta Dar ali pa ne. 

Pridite k meni, otroci. Vzela vas bom v zavetje svojega Brezmadeţnega Srca in 

vas pripravila, zato da vas lahko privedem k svojemu Sinu, da boste 

pripravljeni na Njegov Drugi Prihod. 

http://www.thewarningsecondcoming.com/virgin-mary-he-so-humble-will-come-in-great-glorious-splendour-and-his-great-mercy-will-flood-the-earth/
http://www.thewarningsecondcoming.com/virgin-mary-he-so-humble-will-come-in-great-glorious-splendour-and-his-great-mercy-will-flood-the-earth/
http://www.thewarningsecondcoming.com/virgin-mary-he-so-humble-will-come-in-great-glorious-splendour-and-his-great-mercy-will-flood-the-earth/


Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

ČLOVEŠKI RAZUM JE BREZ POMENA, KADAR POSKUŠATE 

OPREDELITI VEČNO ŢIVLJENJE 

Torek, 11. december 2012, ob 23.16 

Moja draga ljubljena hčerka, vse Svoje zveste učence prosim, da naj v tem 

adventnem času opomnijo druge na pomembnost Mojega rojstva na zemlji. 

Moje rojstvo je dokazalo nedoumljivo Ljubezen, ki jo ima Moj Oče do Svojih 

otrok. On je prostovoljno ţrtvoval Mene, Jagnje Boţje, zato da bi lahko vsak 

izmed vas prejel Večno Ţivljenje. Ta Dar, ki je povzročil silno bolečino in 

trpljenje vsem Mojim najbliţjim, je bil človeštvu podarjen z veseljem. 

To je bil edini način za rešitev človeštva pred opustošenjem, ki ga je čakalo. 

Moje Ime in Moja Navzočnost sta poznana vsem, toda le malo ljudi v svetu 

resnično verjame v Moj Obstoj. Moja Smrt na Kriţu, okrutno Kriţanje celo po 

merilih, odmerjenih zločincem v tistem času, vam prinaša svobodo – celo danes.  

Vsakomur izmed vas je bil zaradi vašega rojstva dan ključ do svobode, do 

Večnega Ţivljenja v Mojem Veličastnem Raju. Mnogi med vami se ne zavedate 

kaj to pomeni zaradi pritiskov, ki ste jim podvrţeni, da bi Me zanikali v javnosti. 

Koliko se vas boji povedati, da verujete Vame? Če bi se od vas zahtevalo, da 

javno izpoveste svojo vero, ali bi stali ob Meni in Mi izkazali svojo zvestobo? 

Mnogi med vami pravite, da Me ne poznate, da pa verjamete, da Jaz Obstajam. 

Vi verjamete, da obstaja ţivljenje po smrti, ki vam ga je dodelil Moj Oče. Mar 

ne veste, da se odrekate pravici do Mojega Kraljestva, kadar Mi obračate hrbet? 

Človeški razum je brez pomena, kadar poskušate opredeliti Večno 

Ţivljenje, kajti ni vam bilo dano potrebno znanje, da bi poznali Skrivnosti 

Stvarstva Mojega Očeta. Pa vendar vam je bila dana Moja Beseda po Mojih 

Naukih, kar je vse, kar potrebujete, da vas lahko sprejmem v ţivljenje večnega 

miru, ljubezni in sreče. To novo ţivljenje je vaše, in zaradi Boţje Ljubezni vam 

je na voljo, čaka na vas, če bi se le odzvali Mojemu Klicu. 

Jaz, vaš ljubljeni Jezus, vaš Odrešenik in Kralj, se zdaj pripravljam, da se vam 

pokaţem. Prihajam, da vas vse pridobim nazaj. 

Moja Ljubezen je navzoča v vsakem izmed vas. Pojdite vase in Me prosite, naj 

vţgem ogenj ljubezni, ki jo potrebujete prav tako kot kisik, da boste lahko ţiveli 

v tem Novem Raju.  



Ne bojte se Moje Ljubezni. Sprejmite Me, kajti prihajam, da vam prinesem 

večno srečo.  

Prosim vas, da Moj Drugi Prihod sprejmete z veseljem v svojih srcih. 

Vaš Jezus 

 

IZDAJALCI MOJE SVETE BESEDE, KI JE POSLANA PO BOŢJIH 

PREROKIH, BODO RAZSRDILI MOJEGA OČETA. TO VAM 

SVEČANO OBLJUBLJAM. 

Sreda, 12. december 2012, ob 23.54 

Moja draga ljubljena hčerka, kako zelo Me ţalosti, ko vidim toliko 

razdeljenosti, ki jo je povzročila Moja Sveta Beseda dana po teh Sporočilih! 

Kadar se Moja Beseda, dana vidcem in pristnim prerokom, razodeva svetu, 

pritegne takojšnjo kritiko. Zakaj? To se dogaja zato, ker sem to Jaz, vaš Jezus, 

čigar Sveto Besedo bodo grešniki vedno postavljali pod vprašaj in kritizirali, 

preden jo bodo obsodili kot krivoverstvo. 

Človeški razum, čeprav je pomemben v vlogi razločevanja, igra zelo 

majhno vlogo v prepoznavanju Moje Besede. 

Ljubezen, ki jo Moja Beseda zaneti v duši, ki je brez zlobe in ki je čista ter 

poniţna, ne bo in niti ne more biti zanikana. Po teh dušah vam naklanjam dar 

zmoţnosti, da prepoznate Mene. Te duše, skupaj s prerokinjo, ki sem jo izbral, 

da posreduje Mojo Besedo, bodo morale sprejeti Moj Kelih trpljenja. 

Prosim vas, da se ločite od uţitkov sveta in se posvetite Meni, kajti to je 

zelo teţka in osamljena pot, kadar hodite za Menoj. 

Kadar vam ugovarjajo v Mojem Imenu ali kadar se glasove Mojih resničnih 

prerokov zasmehuje in razglaša, da niso od Boga, vam porečem sledeče. 

Ne dajajte pomembnosti tem napadom s kakršnim koli odzivom. Ostanite 

tiho v svojem trpljenju. 

Boţji Glas bo kmalu Zakraljeval nad svetom. Naj vas nihče ne odvede proč od 

Resnice, ki je zelo pomembna, zato da lahko vas, uboge nemočne grešnike, 

privedem v Svoje Sveto Naročje in vas pomirim. 

Jaz vam prinašam Mir. Ne smete se prepirati, kritizirati in javno prikazovati 

oblast tisti izmed vas, ki po eni strani oznanjate Mojo Besedo, po drugi strani 

pa obsojate druge v Mojem Imenu. Takšno obnašanje ne prihaja od Boga, 



ampak od hudobnega duha. 

Vedite, da ne škodujete Mojim prerokom. Jaz sem Tisti, ki ga ţalite. 

Krivi ste zapravljanja časa in odvračanja ljudi od Dela Svetega Duha. Ne bo 

vam dovoljeno ţrtvovati duš tistih, ki si jih drznete zavajati v Mojem Imenu.  

Vi, ki grešite zoper Mene s tem, da preprečujete, da bi bila Boţja Beseda 

slišana v teh časih, boste zavrţeni. Moja potrpeţljivost je tik pred tem, da se 

izteče. Moje skrbi so velike. Moja bolečina neznosna. Vi poskušate zavesti 

Moje verne, katerih vloga pri vodenju Ostanka Moje vojske je bistvenega 

pomena. Zaradi tega boste kaznovani. 

Rotim vas, da Me prosite, naj pridem k vam, zato da vam lahko dam 

tolaţbo, kajti, da ne bo pomote, vi ste problematične duše in vaši grehi so 

Mi znani. 

Vaša ošabnost ţali Mojega Očeta. Vaša pripravljenost, da ţrtvujete svoje 

lastne duše zaradi vaše ambicije, da bi bili videti kot inteligentni in 

avtoritativni predstavniki Mene, je ostudna v Mojih Očeh. 

Izdajalci Moje Svete Besede, ki je poslana po Boţjih prerokih, bodo razsrdili 

Mojega Očeta. To vam svečano obljubljam. Vaša kazen bo nagla. Vaš čas je 

omejen. Le malo časa imate, da se odločite kateremu gospodarju dejansko 

sluţite. 

Vaš Jezus 

 

 

PONIŢNOST JE VEČ KOT ZGOLJ SPREJEMANJE TRPLJENJA. JE 

MOČNO SREDSTVO, DA PREMAGATE ZLO 

Četrtek, 13. december 2012, ob 18.11 

Moja draga ljubljena hčerka, dar poniţnosti si je potrebno prisluţiti. Nikoli se 

ga ne sme zamenjati s strahopetnostjo. 

Zaradi Moje lastne poniţnosti je bil Satan zaveden, in kot tak je izgubil 

pravico, da bi pridobil vse duše ter jih preklel z večnim pogubljenjem. 

Satan je aroganten, bahaški, goljufiv in poln samoljubja ter sovraštva. Bitka za 

duše je bila dobljena po Dejanju Poniţnosti, ko sem Jaz, Kralj človeštva, 

dovolil, da so Me omalovaţevali, mučili, prezirali, zasramovali in trpinčili 

grešniki, okuţeni s Satanovim sovraštvom. 
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Za Satana je nemogoče, da bi občutil poniţnost. Vedel je za Boţjo Moč in 

kako teţka bo njegova bitka zoper Njegove otroke. Pričakoval je, da bom Jaz 

ne samo oznanjeval Boţjo Besedo, temveč pokazal Svojo Oblast med ljudmi 

tako da bom razodel samega Sebe v vsem svojem veličanstvu. Celo tedaj je bil 

prepričan o tem, da bo porazil Moje Poslanstvo. 

Kar on ni pričakoval, pa je bilo to, da Jaz nisem obsodil Svojih rabljev in 

da sem pokazal poniţnost. To, da se nisem spopadel s Svojimi mučitelji, je 

pomenilo, da niso imeli nobene moči nad Menoj. Moje prenašanje bičanja, 

zasmehovanja in preganjanja je le še bolj oslabilo moč Satana. Tega nikoli ni 

pričakoval in je poskusil vse, vključno s telesnim mučenjem, da bi Me 

pripravil do tega, da bi se odrekel človeškemu rodu. 

Človek je bil osvobojen greha zato, ker sem sprejel Svojo smrt; ţrtev, ki jo je 

storil Moj Oče, ko je dovolil Moje Kriţanje. 

To je bila prva izbojevana in dobljena bitka. Tako se bo zgodila tudi druga 

bitka, da človeštvo privedem nazaj v Svoje Kraljestvo, zato da lahko uţiva 

Večno Ţivljenje. 

Satan in vsi njegovi padli angeli napadajo mnoge duše, zaradi tega pa so 

številni zavedeni in ne priznavajo Mojega Obstoja. Mnogi od teh, ki pa 

priznavajo Moj Obstoj, se proti skušnjavam, ki so jim predloţene, trdo borijo, 

da ne bi v teh časih prezrli Mojega Klica iz Nebes. 

Potem so tu tisti, ki se izdajajo za sluţabnike v Moji Cerkvi, in ki načrtujejo, 

skupaj z elitno skupino, da bi uničili na milijone ljudi. To bodo storili tako, da 

bodo zatirali Mojo Besedo, in vas nato fizično preganjali. Vsi ljudje bodo 

priča njihovemu poslednjemu izdajstvu zoper Boţje otroke. 

Najbolj sem zaskrbljen za duše ateistov in mladih ljudi, ki niso bili poučeni o 

Resnici. Jaz pozivam vse vas, ki priznavate Mene, vašega Jezusa, da jih 

privedete k Meni. Jaz jih obdajam s Svojo Lučjo in Zaščito. Za te duše se 

bom boril proti Satanu prav do zadnje sekunde. 

Korakati morate naprej, Moji pogumni učenci, in poskušati preslišati zlo, ki 

vas obdaja. Če se boste spopadli s tistimi, ki si obupno prizadevajo zaustaviti 

to Poslanstvo, se Mi boste izneverili. 

Zakaj, se morda sprašujete, so ti ljudje tako zagrizeni, da bi onemogočili Mojo 

Besedo? Odgovor je, da je vedno bilo tako, kjer Jaz hodim, kjer Jaz govorim in 

kjer sem Jaz navzoč. 

Korakajte naprej in ostanite blizu Mene. Moja Moč vas bo pokrivala in 

zaščiteni boste. Vendar pa ne odvrnite svojih oči od Mene, kajti mnogo jih je, 



ki vam bodo grozili, vas ţalili in vas poskušali spotakniti. Ko boste slišali 

prevzetne in obenem zmedene besedne izbruhe, s katerimi vas bodo 

obmetavali, boste vedeli, kaj storiti. 

Bolj kot so vaši nasprotniki odločeni v prizadevanju, da bi vas prepričali, da 

nisem Jaz, Jezus Kristus, Kralj človeštva, ki zdaj govori z vami, takrat boste 

spoznali, da sem Jaz resnično navzoč med vami. 

Jaz hodim z vami, ko ostajate blizu Mene. Vaš molk in zavrnitev tega, da bi se 

odzvali temu posmehovanju, vas bosta ohranila močne. Pustite tiste, ki vas 

kriče ţalijo in zasmehujejo Mojo Sveto Besedo, naj delajo, kar delajo. Goreče 

molite zanje, kajti potrebujejo vašo pomoč. Razmišljajte o tem takole. 

Glejte na vse te ljudi, kot če so zbrani skupaj v sobi in da so le majhni otroci. 

Kadar gledate majhne otroke, občutite globoko ljubezen zaradi njihove 

ranljivosti. Vidite odvisnost, ki jo imajo do svojih staršev in skrbnikov, ter ste 

prevzeti od ljubezni, ki jo imate do njih v svojih srcih. 

Nekateri od teh otrok se bodo vedli v skladu s tem, kar jim je bilo rečeno, da je 

pravilen način vedenja. Drugi bodo izkazali krutost ostalim otrokom. In 

čeprav boste zgroţeni nad njihovim vedenjem, veste, da jih morate ošteti in 

jih nato kaznovati, če se bodo še naprej neprimerno vedli. Predvsem pa jih še 

vedno ljubite, ne glede na to, kaj počnejo, saj so dragoceni otroci ljubečih 

staršev. 

Na takšen način Moj Oče sočustvuje z vsemi Svojimi otroki. Ni pomembno, 

kaj delajo, ker jih On še vedno ljubi. Toda On ne bo dovolil nekaterim Svojim 

otrokom, da uničijo druge Njegove otroke. On jih bo kaznoval, toda samo 

zato, da lahko ponovno zdruţi Svojo druţino. 

Kadar molite za tiste, ki ţalijo Boga in ki povzročajo bolečine Njegovim 

otrokom, povzročate strašno trpljenje Satanu, ki zmanjša oprijem, ki ga 

ima nad osebo, za katero molite. 

Poniţnost je več kot zgolj sprejemanje trpljenja. Poniţnost je močno sredstvo 

za poraz zla. S tem, ko molite za tiste, ki vas trpinčijo, Mi prinašate veliki dar 

resnične ljubezni - posebne ljubezni do Mene, vašega Jezusa. 

Jaz vas bom še naprej poučeval, Moji učenci, zato da boste ostali močni in 

zvesti Mojim Naukom. V teh teţkih časih velikega odpada od vere se mora 

Moj Sveti Evangelij in Moja Sporočila, ki se vam zdaj dajejo, da se pripravite, 

razširiti po vsem svetu, v Moji bitki za rešitev duš. 

Vaš Jezus 

 



JAZ SEM BOG, KI VSE ODPUŠČA, PRIPRAVLJEN, DA VAS 

OSVOBODIM GREHOV S KATERIMI STE ZVEZANI 

Sobota, 15. december 2012, ob 21.45 

Moja draga ljubljena hčerka, ţelim se obrniti na tiste med vami, ki imate v teh 

časih stiske v svojem ţivljenju. 

Jaz kličem tiste med vami, ki ste v hudih grehih in ki obupavate, ker ne najdete 

utehe zaradi bolečin v katerih se nahajate. Morda ste krivi velikega greha, npr. 

umora, splava, nasilja, spolne izprijenosti ali pa ste se morda ukvarjali z 

okultnim. Mar ne veste, da je vse, kar morate storiti, to, da pridete k Meni in 

Me prosite, naj vam pomagam? 

Jaz sem Bog, ki vse odpušča, pripravljen, da vas osvobodim grehov s katerimi 

ste zvezani. Ti grehi so lahko pregnani iz vašega ţivljenja. Vse, kar je 

potrebno, je pogum. Vedite, da niti en greh ne obstaja, katerega vam Jaz ne bi 

mogel odpustiti, razen greha bogokletja zoper Svetega Duha. 

Tisto, kar vam preprečuje, da bi Me prosili za odpuščanje ni to, da grešniki ne 

morejo dolgo časa ostati v stanju milosti. Prepričani ste, da vam Jaz nikoli ne 

bi mogel odpustiti - to je tisto, kar vas drţi proč od Mene. 

Moje Usmiljenje je tako veliko, da bo dano tistim, ki zanj prosijo. 

Sedaj kličem vse tiste, ki ste negotovi glede Mojega Obstoja. Prosim vas, da 

zaupate Vame. Če Mi boste zaupali, se z Menoj pogovarjali in Me prosili, naj 

vam odpustim, boste prejeli odgovor, po katerem hrepenite. 

Odgovoril vam bom, vi pa boste to občutili v svojem srcu, ko boste zmolili to 

Kriţarsko Molitev za Milost Mojega Usmiljenja za nesrečne grešnike.  

Kriţarska Molitev (89) Za nesrečne grešnike 

Dragi Jezus, pomagaj meni, ubogemu nesrečnemu grešniku, da pridem k 

Tebi s skesano dušo. Očisti me grehov, ki so uničili moje ţivljenje. Podeli 

mi Dar novega ţivljenja, osvobojenega suţenjstva greha in svobodo, ki so 

mi jo moji grehi odvzeli. Prenovi me v Luči Svojega Usmiljenja. Sprejmi 

me v Svoje Srce. Naj občutim Tvojo Ljubezen, da se Ti lahko pribliţam, in 

da se vname moja ljubezen do Tebe. Jezus, usmili se in me obvaruj pred 

grehom. Naredi me vrednega, da vstopim v Tvoj Novi Raj. Amen. 

Vedite, da duše ne prejmejo odpuščanja zato, ker so vredne za vstop v Moje 

Kraljestvo. Odpuščanje prejmejo zato, ker je Moje Usmiljenje tako zelo veliko. 

Čisto vse grešnike lahko rešim, če bi le zbrali pogum, ki ga potrebujejo, da Me 

prosijo za pomoč.  



Vse vas ljubim z globoko strastjo. Nikoli ne zavračajte Moje Ljubezni in 

Usmiljenja, saj se boste brez njiju še globlje pogreznili v greh in Mi ostali 

izgubljeni. 

Ko boste zmolili to molitev, se vam bom odzval na takšen način, da se vam bo 

zelo teţko ponovno oddaljiti od Mene. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

JAZ PRINAŠAM UPANJE. JAZ PRINAŠAM USMILJENJE. JAZ 

PRINAŠAM ODREŠENJE 

Nedelja, 16. december 2012, ob 23.20 

Moja draga ljubljena hčerka, pomembno je, da Moji učenci ne povzročajo 

strahu v srcih svojih prijateljev in druţin zaradi Mojih Sporočil, ki ti jih dajem 

v teh časih. 

Jaz prihajam k vsem vam v teh časih in govorim z vami iz Nebes z namenom, 

da bi vas pripravil. To delam z ljubeznijo in radostjo v Svojem Srcu. 

Jaz prihajam, da bi pomagal tistim, ki verujejo Vame, zato da bodo 

pripravljeni, da Me sprejmejo v stanju milosti, ki je potrebno, da bodo 

kraljevali z Menoj v Mojem Kraljestvu. 

Jaz prihajam tudi, da bi pomagal tistim, ki ne morejo razumeti pomena 

Boţjega Stvarjenja, zlasti tistim dušam, ki samo s človeškim razumom gledajo 

na ţivljenje. Verjamejo samo v to, kar lahko vidijo ali otipajo. Te duše bodo 

verjele laţem tistih, za katere so prepričane, da jih je treba spoštovati v njihovi 

druţbi in narodu. Kako zlahka nasedajo človeškim laţem in kako slabotni so, 

ker zavračajo Resnico svojega Stvarjenja. 

Moja naloga je, da pomagam vsem vam. Ne grozim vam, ampak vas ţelim 

pritegniti bliţe k Sebi, zato da boste prejeli tolaţbo. 

Moje Kraljestvo je vaš dom. Ne mislite, da se morate odpovedati svoji druţini, 

zato da lahko zedinite svoje srce z Mojim. Namesto tega Mi po svojih molitvah 

privedite svojo druţino. Mnogi vas bodo prizadeli, ko boste oznanjali Resnico 

Moje Besede. Nič zato. Ne ugovarjajte jim in ne skušajte jih siliti proti njihovi 

volji. Jaz jih bom vzel v Svojo Luč Zaščite, ko boste zmolili Mojo Kriţarsko 

Molitev (13) za milost imunitete. 

Jaz sem poln ljubezni do vas. Moj Drugi Prihod bo zelo potolaţil vas, ki 

verujete Vame. Ostale duše so lahko rešene po vaših molitvah. Sedaj vas 
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pripravljam zato, da vas bom lahko rešil in da boste uţivali Novo Nebo in 

Novo Zemljo. 

Jaz prinašam upanje. Jaz prinašam Usmiljenje. Jaz prinašam odrešenje. Jaz 

bom privedel do zaključka poslednjo zavezo, poslednjo dobo, ki bo izpolnitev 

Volje Mojega Očeta. 

Nikoli se Me ne bojte, kajti Jaz sem vaša druţina, ki je zdruţena z Mojim 

Mesom in Krvjo, z Mojo Človeškostjo, kot tudi z Mojim Boţanstvom.  

Bodite mirni, Moji ljubljeni verni. Počivajte na Moji Rami, kajti Moja 

Ljubezen in Usmiljenje sta večji, kot si mislite. Sedaj je čas veselja, in ne 

ţalosti, kajti dal sem vam Dar Odrešenja. Ta Dar je za vas kot tudi za tiste, ki 

so izgubljeni. Ta Dar je za vsakogar. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

OBLAST SMRTI NAD ČLOVEŠTVOM BO KONČNO PREMAGANA 

Ponedeljek, 17. december 2012, ob 12.15 

Moja draga ljubljena hčerka, dan, ko bom ponovno prišel, da prevzamem 

Svojo Dediščino, ki Mi jo je obljubil Moj Oče, bo prišel nenadoma. 

Čeprav pripravljam vse človeštvo na ta veliki dogodek, bo ta dan prišel 

nepričakovano. Kmalu bo Zver vrţena v brezno, in potem bo dvanajst 

narodov uţivalo mir in edinost. 

Takrat bodo svetniki v Nebesih in vsi tisti, ki so umrli v stanju milosti, obujeni 

skupaj s pravičnimi, ki bodo preţiveli Stisko. Vsi bodo vstali od mrtvih in 

prejeli bodo Dar popolnih teles, ki bodo premagala smrt, katero ljudje 

izkušajo ţe od Adamovega greha. Uţivali bodo mir in blaginjo pod Mojim 

Duhovnim Kraljevanjem, dokler Moje Kraljestvo ne bo izročeno Mojemu 

Očetu. 

To bo prvo vstajenje, sledila pa mu bo tisočletna vladavina popolne harmonije 

v skladu z Boţansko Voljo Mojega Očeta. 

Med tistim časom bodo grešniki, ki so Me zanikali, trpeli. Drugo Vstajenje 

človeštvu ni poznano, niti niso bile podrobnosti razodete nikomur drugemu 

razen prerokoma Danielu in Janezu Evangelistu. 

Te skrivnosti bodo sčasoma razodete, kajti za zdaj niso za vaše vedenje. 

Boţja Moč se bo pokazala, ko bo bitka za rešitev duš dokončana. Oblast smrti 
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nad človeštvom bo končno premagana. To je Moja Obljuba. Jaz bom izpolnil 

prerokbe, ki jih je določil Moj Oče. 

Tisti med vami, ki ste zmedeni, ne bojte se. Vse je zdaj v Mojih Svetih Rokah. 

Bodite prepričani, da je vse, kar je sedaj pomembno, odpuščanje grehov. Vse 

bo dovršeno, ko Me boste vsi prosili za Dar Odrešenja. Tako preprosto je to. 

Vaša ljubezen do Mene bo obrodila Dar Ţivljenja. Smrt, kot jo poznate ne bo 

imela več nadzora in oblasti nad vami. Svojo Prihodnost morate sprejeti z 

veseljem v srcu, kajti to je največji Boţji Dar. S tem bogastvom bodo 

obdarjene samo tiste duše, ki so vredne tega. Bodite mirni. Zaupajte Vame. 

Ljubite Me. To je vse, kar je pomembno. 

Vaš Jezus 

 

DEVICA MARIJA: VSI TISTI, KI SE ZAVZEMAJO ZA SPLAV IN KI 

SO ODGOVORNI ZA NJEGOVO UVEDBO, SO KRIVI SMRTNEGA 

GREHA 

Torek, 18. december 2012, ob 18.45 

Moj dragi otrok, najsvetejša Stvaritev Mojega ljubljenega Očeta, ţivljenje 

otrok v maternici, bo milijonkrat uničeno po vsem svetu. 

Satan vpliva na vlade v vseh delih sveta, in bo zagotovil, da splav ne bo samo 

sprejet, ampak da se bo nanj gledalo kot na dobro stvar. 

Koliko solza se zdaj pretaka v Nebesih! Vsi angeli in svetniki ţalostno 

sklanjajo svoje glave. 

Boţji otroci bodo uničeni v velikem številu, ko bo nastopil čas za Veliko 

Stisko. 

Vojne, lakote, umori in samomori bodo narasli. Vendar pa je greh splava tisti, 

ki izzove Srd Mojega Očeta bolj kot skoraj kateri koli drugi greh. 

Drţave, ki dopuščajo splav, bodo zelo trpele od Boţje Roke. Njihove deţele 

bodo jokale, ko se bodo soočile s kaznijo. Vsi tisti, ki so odgovorni za uvedbo 

tako zlobnega dejanja bodo potrebovali veliko molitve. 

Moj otrok, pomembno je, da vsi molijo moj Sveti Roţni Venec vsak petek do 

zadnjega tedna v januarju 2013, da se zaustavi širjenje splava. 

Vsak otrok, umorjen v maternici, postane angel v Kraljestvu Mojega Očeta. Ti 

otroci vsak dan molijo za vsako mater, ki je namerno in brez oklevanja 
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končala ţivljenje otroka v sebi. Njihove molitve se uporabljajo za rešitev duš 

njihovih mater. 

Vsi tisti, ki se zavzemajo za splav in ki so odgovorni za njegovo uvedbo, so 

krivi smrtnega greha. 

Molite, molite, molite za te grešnike, ker so zelo potrebni Boţjega Usmiljenja. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

MOJI PLAMENI USMILJENJA SE BODO KAKOR OGNJENI JEZIKI 

KMALU SPUSTILI NA VSAKO DUŠO 

Torek, 18. december 2012, ob 19.30 

Moja draga ljubljena hčerka, čas je, da vsi Moji verni razumejo, da morajo 

Moje Usmiljenje sprejeti brez strahu. 

Jaz ne bom prišel, da bi škodoval ali sodil Boţje otroke v času Opozorila. 

Prišel bom samo zato, da jih pripravim, tako da jim bom razodenel resnico v 

njihovih srcih. 

Samo z zaupanjem v Mojo Ljubezen in Boţanstvo boste lahko občutili 

resnično veselje in mir. Če boste dovolili, da strah zajame vaše srce, ne boste 

mogli sprejeti Mojega Daru. Razveselite se, kajti vse vas ljubim! 

Čas za praznovanje Mojega Rojstva je pomemben, kajti vedno manj narodov 

tolerira Moje Ime. Kadar praznujete Moje Rojstvo, priznavate svoje lastno 

odrešenje. 

Dal sem vam Dar Svobode. Delite sedaj Resnico z drugimi brez strahu v svojih 

srcih. 

Ko bo prišel čas, da ves svet doţivi javni dogodek Mojega Drugega Prihoda, 

boste obţalovali, da niste posredovali Moje Besede izgubljenim dušam. 

Prosim, pripravite svoja srca in duše, tako da boste lahko očiščeni v 

pričakovanju Moje Obljube, da ponovno pridem.  

Uporabite ta čas za molitev. Preţivljajte čas z druţino in s tistimi, ki so vam 

blizu. Pomagajte tistim, ki trpijo na telesu in duši. 

Moji Plameni Usmiljenja se bodo kakor Ognjeni Jeziki kmalu spustili na vsako 

dušo. Ne smete biti prestrašeni ali zaskrbljeni. Vse, kar vas prosim, je, da ste 
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pripravljeni v vsakem trenutku. 

Vaš Jezus 

 

SATAN BO ZVEZAN MED MOJIM KRALJEVANJEM IN NE BO VEČ 

ZAVAJAL BOŢJIH OTROK 

Sreda, 19. december 2012, ob 12.30 

Moja draga ljubljena hčerka, svet mora spoznati, da bo Doba Miru vrhunec 

Moje Obljube, kjer bom Jaz Kraljeval nad Novim Nebom in Novo Zemljo. To 

bo duhovno Kraljevanje in Moja Cerkev, Novi Jeruzalem, bo v miru. Moja 

Beseda se bo slišala med vsemi narodi. 

Satan bo zvezan med Mojim Kraljevanjem in ne bo več zavajal Boţjih otrok. 

To Kraljevanje ne bo simbolično. Drevo Ţivljenja bo dajalo Ljubezen in Mir, 

tako da se nihče od tistih, ki so blagoslovljeni, da uţivajo Moj Novi Raj, ne bo 

soočil s smrtjo, celo ko bo Satan izpuščen, čeprav za kratek čas, ob koncu tega 

obdobja. 

Moj Načrt je v skladu z Voljo Mojega Očeta, in noben človek nima pravice 

zanikati Boţje Volje. 

Da ne bo pomote, sprejeti morate Boţjo Besedo, ki je vsebovana v Svetem 

Pismu, kajti če je ne boste sprejeli, potem boste zavedeni glede prerokb, danih 

človeku od začetka časov. 

Hodite samo po Moji Poti. Sprejmite Moje Obljube. Ne dvomite Vame, ker 

Me boste uţalili. Ali Me boste sprejeli kot svojega Odrešenika in popolnoma 

zaupali Vame, ali pa sploh ne. 

Moja Beseda je Resnica. Resnica, ko jo bo sprejela vsaka duša, bo ključ do 

svobode in do Vrat Mojega Novega Raja. 

Vaš Jezus 

 

UMRL SEM ZA VAS. ZARADI TEGA MI MORATE ZDAJ ZAUPATI 

Sreda, 19. december 2012, ob 21.00 

Moja draga ljubljena hčerka, posvariti te moram, da bodo naraščale kritike 

zoper tebe in Mojo Besedo, ki ti jo dajem v teh časih. 

http://www.thewarningsecondcoming.com/satan-will-be-bound-during-my-reign-and-will-no-longer-deceive-gods-children-2/
http://www.thewarningsecondcoming.com/satan-will-be-bound-during-my-reign-and-will-no-longer-deceive-gods-children-2/
http://www.thewarningsecondcoming.com/i-died-for-you-because-of-this-you-must-trust-me-now/


Ne smeš dovoliti, da bi ti moteči dejavniki ali dvomi preprečili posredovanje 

prav vsake Besede, ki ti jo Jaz dajem. Človek nikoli ne sme dvomiti v 

prerokbe, ki se prenašajo od Mojzesovega časa dalje. Niti ena sama prerokba 

ne vsebuje neresnic. 

Ne obračajte se proč, ko sedaj razodevam svetu skrivnosti in Svoje načrte za 

človeštvo, ki so vam bile doslej prikrite. Sedaj vam govorim o mnogih 

stvareh, ki se bodo zgodile, o katerih morate vi, Moji učenci, biti poučeni, 

zato da se boste lahko pripravili na Moj Veličasten Povratek. 

Naj nihče ne zavrne Dar Večnega Ţivljenja, ki ga Jaz prinašam. Tisti, ki imate 

srečo, da boste vstopili v Novo Dobo, ko bodo Nebesa in Zemlja postale eno, 

morate hoditi po Poti Resnice. 

Sedaj je čas, da bo vaša vera v Mene, vašega Odrešenika, zares preizkušena. 

Kmalu vas bodo ustrahovali z namenom, da bi zavrnili Moja Sporočila. 

Storjeno bo vse, da bi vas prisilili, da zavrnete Mojo Besedo in da razglasijo 

Resnico za krivoverstvo. 

Premišljujte sedaj Moje Rojstvo in Nauke, ki sem jih dal ljudem, zato da bi se 

lahko naučili, kako pripraviti svoje duše ter Ţrtev, ki sem jo storil s Svojo 

Smrtjo na Kriţu, da bi odrešil duše. 

Jaz sem umrl za vas. Zaradi tega Mi morate zdaj zaupati. 

Jaz sem Luč, ki sije na pot, po kateri morate hoditi. Na obeh straneh te poti vas 

bodo hudobni duhovi vlekli, vas mučili in vas skušali pripraviti, da bi odšli 

nazaj po isti poti po kateri ste prišli, in vas vodili v temo. To bodo počeli 

preko ljudi, ki vas bodo zasmehovali in mučili zaradi vaše zvestobe tem 

Sporočilom. 

Ostati morate v tihi meditaciji, brati Mojo Besedo in občutiti Mojo 

Navzočnost. Dovolite Svetemu Duhu, da pomiri vaše srce. Občutite 

navzočnost Moje Ljubezni. Vedite, da ste popolnoma zdruţeni z Menoj, vašim 

Jezusom, ko se vaša bolečina povečuje zaradi tega Poslanstva.  

Nikoli ne obupajte. Ne zavrnite Moje Roke Usmiljenja. Dovolite Mi, da vas 

objamem in vam tako dam pogum, ki ga potrebujete, da boste nadaljevali to 

potovanje z Menoj do dneva, ko bom prišel, da vas nagradim. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

 



BOG OČE: ČAS ZA VELIKE SPREMEMBE V DOBRO VSEH SO 

NAD VAMI 

Četrtek, 20. december 2012, ob 19.15 

Moja predraga hčerka, vse Svoje otroke pozivam, da branite Ime Mojega 

edinega Sina, Jezusa Kristusa, in Mu izkazujte čast, ki Mu je bila dodeljena 

med ljudmi. 

Moji Angeli v Mojem Svetem Kraljestvu prepevajo in se veselijo zaradi 

Usmiljenja, ki bo po Mojem Sinu naklonjeno vsem ljudem. 

Ta veliki Boţji Dar bo uporabljen, da premaga temo, ki pokriva svet. Po 

Svojem Boţjem Posredovanju bom Jaz lahko rešil večino Svojih otrok . 

Ta Boţič, čas velikega veselja, ko praznujete rojstvo Odrešenika, ki sem 

ga dal svetu, je prelomnica v zgodovini človeškega rodu. 

Kot vaš Oče vas vse blagoslavljam in vam z globokim sočutjem dajem ta 

veliki Dar Usmiljenja. Vas, vse Svoje Stvarstvo, zbiram skupaj, zato da vas 

lahko očistim vsakega dvoma, vsakega greha in vsakega bogokletja zoper 

Zakone Mojega Kraljestva. 

To veliko očiščevanje zemlje bo trajalo nekaj časa, toda Jaz bom pospešil 

te čase preganjanja. 

Vaše trpljenje po rokah pokvarjenih vlad, ki ne priznavajo Mojih Zakonov, bo 

teţko, toda ne bo trajalo predolgo. 

Jaz bom dal vsem Svojim sovraţnikom čas, da odprejo svoje oči za Resnico 

veličastnega Raja, ki čaka, da ga razodenem svetu. 

Veselite se. Slavite Mojega Sina, kajti zaradi Njega podarjam Novi Raj, v 

katerem bo On vladal, kot sem Mu obljubil. 

Čas za velike spremembe v dobro vseh je nad vami. 

Moja Moč se bo pokazala v vsej polnosti in slavi, da jo bo videl ves svet. 

Jaz sem Začetek. Jaz sem Konec. Moje Novo Kraljestvo, Novi Raj, bo končno 

nadomestilo staro. Zemlja je bila omadeţevana z grehom Adama in Eve. 

Popolna stvaritev človeka je bila uničena, ko je greh uničil Dar Nesmrtnosti. 

Kmalu bom Jaz prenovil vse, kar je bilo onesnaţeno s kontaminacijo, ki so jo 

povzročili Satan in njegovi demoni. Oni ne bodo več gospodarji skušnjav. 

Jaz bom zdaj poslal Svojega Sina, da ponovno prevzame Prestol, ki je bil 

http://www.thewarningsecondcoming.com/god-the-father-the-time-for-great-change-for-the-good-of-all-is-upon-you/
http://www.thewarningsecondcoming.com/god-the-father-the-time-for-great-change-for-the-good-of-all-is-upon-you/


ustvarjen Zanj. 

Bitka za ta Prestol je silovita, toda Moja Moč je zmagovita. Storil bom 

vsakovrstne čudeţe, da Mojo Druţino varno privedem nazaj v Presveto Srce 

Mojega Sina. 

Vi, Moji otroci, ste izgubljeni in v bolečini. Sedaj pošiljam Svojega Sina, da 

začne postopek, da vas popelje v vaš zakoniti dom. 

Ljubim vas, Moji najdraţji otroci. Jaz vas nikoli nisem zapustil, čeprav bi vam 

lahko bilo odpuščeno, ker bi tako mislili. 

Jaz vas kličem sedaj. Noben človek ne bo izključen iz tega oznanila iz Nebes. 

Molite, otroci, da bodo vsi sprejeli Usmiljenje Mojega Sina. 

Vaš ljubljeni Oče  

Bog Najvišji 

 

MOJO LJUBEZEN DO ČLOVEŠTVA OBČUTIJO MNOGI. ŢAL JE 

TISTI, KI JE NE IŠČEJO, NE BODO NAŠLI 

Petek, 21. december 2012, ob 22.20 

Moja draga ljubljena hčerka, ljubiti Mene je preprosto. Ni treba, da ste 

poučeni v Svetem Pismu. Vse, kar morate storiti, je tole. 

Kličite k Meni, tudi ko ste v dvomu glede Mojega Obstoja. Jaz vas bom 

nepričakovano napolnil s Svojo navzočnostjo. Občutili boste Ljubezen kot 

še nikoli doslej in potem boste spoznali Resnico. 

Jaz sem resničen. Jaz obstajam in ljubim vsakogar izmed vas. Resnična 

ljubezen bo presunila vaše srce z močnim čustvom navezanosti. To je 

dvosmerni dar. Ljubili Me boste in se boste spraševali, kako je to mogoče? 

Mojo Ljubezen do človeštva občutijo mnogi. Ţal je tisti, ki je ne iščejo, ne 

bodo našli. Tisti, ki se še vedno včasih oddaljite od Mene, vse, kar morate 

storiti je, da Me pokličete, zato da lahko razsvetlim vašo dušo. 

Moje rojstvo je naznanilo dokaz Ljubezni Mojega Očeta do človeškega rodu. 

On je poslal Mene, vašega Odrešenika, zaradi Svoje Ljubezni, ki jo ima do 

vas. 

Ljubezen ni nekaj samoumevnega, saj je največji Dar od Boga. Ljubezen 

presega vsako drugo čustvo in lahko premaga zlo, če bi jo le sprejeli. 
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Moj Duh Ljubezni, Moja Zaščita, vas pokriva v teh posebnih časih. Vi ste 

Moji. Jaz sem v vašem srcu. Vse, kar morate storiti, je, da dovolite Moji 

Ljubezni, da vas napolni, kajti če boste to storili, boste začutili resnični mir. 

Vse vas blagoslavljam. 

Vaš Jezus 

 

MOJA BESEDA BO KAKOR MEČ ZAREZALA SKOZI ZMEDO IN 

LAŢI. 

Petek, 21. december 2012, ob 22.50 

Moja draga ljubljena hčerka, prišel je čas, da se Moji Nauki in Moja Sveta 

Sporočila razširijo v vsak kotiček sveta. 

Zagotovil bom, da bo Knjiga Resnice, obljubljena svetu, pripravljena v vsakem 

narodu in vsakem jeziku. 

Moji učenci in Moji Posvečeni Sluţabniki bodo pridigali iz štirih koncev 

zemlje. 

Na milijarde ljudi bo sledilo Moji Besedi, mnogi pa bodo končno prebrali 

Sveti Evangelij. 

Knjiga Mojega Očeta, Sveto Pismo, bo ponovno obiskana in Moja Beseda bo 

zopet brana. 

Moja Sporočila vsebovana v Knjigi Resnice, bodo hrana, s katero se bodo 

hranili Boţji otroci, ko bo branje Svetega Pisma v prihodnosti veljalo za 

nezakonito. 

Vi, Moji učenci, morate spreobrniti tiste, ki Me ne poznajo. Če Me ne bodo 

spoznali, se ne bodo mogli ustrezno pripraviti na Moje Novo Kraljestvo. 

Moja Beseda bo kakor meč zarezala skozi zmedo in laţi. Dotaknila se bo 

misli, src in duš vseh ljudi. 

Nekateri si bodo vzeli čas, da prebavijo Mojo Besedo, toda večina svetovnega 

prebivalstva bo sprejela Resnico, brţ ko ji bo dana. 

Prosim, molite za pogum, moč in voljo, da boste storili to, kar od vas 

zahtevam. Spomnite jih, da sem umrl zanje. Povejte jim, da bom kmalu 

ponovno prišel. Potolaţite jih s tem, da jim razkrijete veliki Dar Novega Raja, 

ki ga bom razodel. 
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Povejte jim, da prihajam, da jih rešim in da končam njihovo trpljenje. 

Vaš Jezus 

 

JAZ VAS DANES OBSIPAVAM S TEM POSEBNIM BLAGOSLOVOM 

Sobota, 22. december 2012, ob 20.36 

Moja draga ljubljena hčerka, Boţični Dan je Moj Dar človeštvu. Zaradi tega 

dne je Večno Ţivljenje postalo mogoče za umrljivega človeka. 

Jaz, Jezus Kristus, Odrešenik Sveta, vas vse, Boţji otroci, sprejemam v 

Kraljestvo, ki Mi ga je obljubil Moj Oče. 

Na svet sem prišel nepoznan, z izjemo maloštevilnih. Moje Rojstvo je 

spremenilo prihodnost. Moji verni so verjeli Moji Obljubi. Vedeli so, da bom 

ponovno prišel, a niso vedeli kdaj. Poslušali so Moje Nauke, čeprav mnogi od 

njih niso bili učeni moţje. Bili so revni in ţiveli so preprosto ţivljenje. Pa 

vendar so bili oni tisti, ki so Me sprejeli. 

Enako se bo zgodilo sedaj, ko vas pripravljam na Svoj Drugi Prihod. Ljudje s 

preprosto ljubeznijo do Mene bodo tisti, ki bodo odprli svoja srca Mojemu 

Klicu. In tisti med vami, ki ste poniţnega srca in imate čiste duše, boste 

postali Moji apostoli tega časa. Preko vas bodo ljudje prisluhnili Moji Besedi 

in verjeli vanjo, prav kakor je bilo takrat, ko sem Jaz hodil po zemlji. 

Danes vas obsipavam s tem posebnim blagoslovom. Ţelim, da sprejmete Moj 

Blagoslov Zaščite preko te Kriţarske Molitve, da boste sprejeli Mene, 

Mesija, ko bom razodel Svoje Novo Kraljestvo. 

Kriţarska Molitev (90) – Zahvala za Tvoj Najveličastnejši Drugi Prihod 

O moj Jezus, slavim Te in se Ti zahvaljujem za Tvoj Najveličastnejši 

Drugi Prihod! Ti, moj Odrešenik, si bil rojen, da mi podariš Večno 

Ţivljenje in me osvobodiš greha. Darujem Ti svojo ljubezen, svojo zahvalo 

in svoje čaščenje, ko pripravljam svojo dušo na Tvoj Veliki Prihod. Amen. 

Pojdite zdaj in se pripravite, kajti čas je kratek. Veliko je potrebno še storiti, da 

bodo odrešene vse duše. Jaz vam prinašam Mir, Ljubezen in Veselje na ta 

poseben dan. 

Vaš Jezus 
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DRUŢINA IN NJENO UNIČENJE BOSTA PRI KORENINI VSEGA 

Nedelja, 23. december 2012, ob 15.30 

Moja draga ljubljena hčerka, mnogi Moji posvečeni sluţabniki se bodo soočili 

s strašnim izzivom. Ta izziv bo tak, ki jih bo prepričal, da izberejo eno od dveh 

različnih poti. Odvisno bo od svobodne volje vsakega Mojega posvečenega 

sluţabnika, katero pot bo izbral, kajti gnusoba se bo kmalu razkrila. 

Mnogi Moji posvečeni sluţabniki se ne bodo takoj zavedali, kaj se dogaja. 

Šele takrat, ko bodo prebrali pisma, ki jim jih bodo dali tisti na visokih 

poloţajih, bodo opazili zmote. 

Tistim, ki ohranjajo Mojo Sveto Besedo, dano ljudem po Daru Svetega Pisma, 

bodo oporekali in od njih zahtevali, naj sprejmejo te spremembe. Te 

spremembe jim bodo dane in od njih se bo pričakovalo, da jih pogoltnejo ter 

sprejmejo kot Resnico. Te spremembe pomenijo le eno stvar. 

Moje svete posvečene sluţabnike bodo vabile, naj sprejmejo strpnost do greha. 

Rečeno jim bo, da je Bog vedno usmiljen in da On ljubi vsakogar. Da, ta del 

drţi. Toda potem jim bo naročeno, naj sprejmejo zakone, ki so gnusoba v 

Mojih Očeh. Druţina in njeno uničenje bosta pri korenini vsega. 

Od drugih se bo zahtevalo, naj sprejmejo novo vrsto obreda, ki bo 

nadomestil Mašo in Navzočnost Moje Svete Evharistije. 

To bo veljalo za vsevključujočo potezo, da bi zdruţili vse Kristjane in druge 

religije kot eno. To bo začetek konca. 

Tisti dan, ko bo vsakodnevna Daritev Maše ukinjena, bo začetek odvijanja 

vseh dogodkov, kot je bilo napovedano Janezu Evangelistu. To bo čas vzpona 

Antikrista in njegov vpliv bo velik. Osvojil bo srca in duše mnogih 

duhovnikov. Njegov cilj je, da zaustavi vse Maše in oskruni Sveto Evharistijo. 

On to ţe počne s črnimi mašami, ki se darujejo v številnih Katoliških Cerkvah. 

Jedro nezvestih sluţabnikov spletkari zoper Mojo Cerkev in zavedli bodo 

mnoge. 

Bodite čuječi. Odprite svoje oči in Me rotite za moč, ki jo boste potrebovali, 

da se boste lahko zoperstavili temu podlemu in zlobnemu načrtu. 

Ta bitka znotraj Moje Cerkve na zemlji bo kruta. Duhovnik proti duhovniku. 

Škof proti Škofu. Kardinal proti Kardinalu. 

Moji posvečeni sluţabniki, ki Me poznate in ljubite, vedite, da vas bom Jaz 
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vodil. Jaz vas bom usmerjal. Jaz vam bom dal moč, da se boste spoprijeli s 

temi Boţjimi sovraţniki. Niste sami. 

Nikoli ne smete poslušati laţi, ki so vam dane ali predloţene v Mojem Svetem 

Imenu. Samo vi poznate Resnico v svojih srcih. Poslušajte svoje srce. Ostanite 

zvesti vsemu, o čemer vam je bilo rečeno, da je Boţja Postava. 

Če vam je predloţeno karkoli, kar se zdi v nasprotju z Mojimi Nauki, potem 

morate obrniti hrbet. 

Vaš Jezus 

 

DEVICA MARIJA: TISTI DAN, KO SEM PODARILA SVETU 

ODREŠENIKA, JE SPREMENIL USODO ČLOVEŠTVA  

Ponedeljek, 24. december 2012, ob 18.00 

Moj otrok, tisti dan, ko sem podarila svetu Odrešenika, je spremenil usodo 

človeštva. 

Tega otročička sem ljubila s strastjo kot vsaka druga mati. Toda dana mi je 

bila dodatna milost od mojega Očeta. To je bila milost zaščite. Varovala sem 

svojega Sina ţe od začetka, na način, ki je bil drugačen. Vedela sem, da je bil 

On obljubljeni Mesija, in zato mi je bila dana zelo posebna odgovornost, 

čeprav si nisem predstavljala razseţnosti, ki jo je ta odgovornost prinesla.  

Na začetku mi ni bilo dano spoznanje, da bo moj Sin, Odrešenik, poslan od 

Boga, da bi rešil človeški rod pred peklenskim ognjem, umorjen. Ta del 

mojega poslanstva je prišel kot strašen šok, moje bolečine pa ni mogoče 

opisati, tako intenzivna je bila. 

Trpela sem po svojem Sinu, v Njem in z Njim. Celo danes čutim Njegovo 

bolečino in ţalost nad nejevero glede Obstoja mojega Sina v današnjem 

svetu. Moja odgovornost je, da kot Mati Odrešenja pomagam svojemu Sinu v 

Njegovem načrtu, da odreši duše. 

Vi ţivite v časih potopa; v časih naglih in nenadnih sprememb. Boţji 

Načrt se bo povečal v svoji hitrosti, da bi prebudil Njegovo Navzočnost 

med vsemi narodi in rasami, ko bodo izbruhnile vojne in se bo iz pepela 

pojavila velika vojna.  

Moj otrok, rotim te, da moliš Najsvetejši Roţni Venec, ko danes jokam. Moje 

solze, ki si jih ravnokar videla, tečejo zaradi tistih duš, ki ne bodo priznale 

mojega Sina. Tisti Kristjani, ki pravijo, da sprejemajo Jezusa Kristusa kot 
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Odrešenika, in ki Ga ţalijo tako, da ne molijo k Njemu, Ga najbolj ţalostijo. 

Ateizem se širi kakor grozljiva epidemija, ki prekriva zemljo. Bog ni bil 

pozabljen, namesto tega Njegov Obstoj ljudje namerno ignorirajo. Njegovi 

zakoni so prepovedani v vaših drţavah. Njegove Cerkve niso čaščene. 

Njegovi posvečeni sluţabniki so preveč plašni in niso dovolj pogumni, da bi 

oznanjali Njegovo Sveto Besedo. 

Zemlja se bo sedaj spremenila tako fizično kot duhovno. Očiščevanje se je 

začelo. Bitka bo potekala med tistimi, ki sledijo Satanu, in Ostankom Boţje 

Vojske. 

Tisti, ki ste zvesti mojemu Sinu, se morate vedno zatekati k meni, vaši ljubljeni 

Materi Odrešenja, da vas lahko posvetim svojemu ljubljenemu Sinu, zato da 

vam lahko podeli milosti, ki jih tako zelo potrebujete. Postati morate vojak 

Jezusa Kristusa. Vaša bojna oprema mora biti okrepljena, kajti vi ste kriţarji, 

ki se boste morali soočiti z veliko okrutnostjo in nepravičnostjo. 

Pojdite v miru, otroci, in ostanite v vsakdanji molitvi, ko se bodo začele 

spremembe, zato da bo odrešenje človeštva lahko doseţeno. 

Vse se bo zgodilo v skladu s Sveto Voljo Mojega Očeta, po Njegovem edinem 

Sinu, Jezusu Kristusu. Vam, moji otroci, ki prosite za mojo pomoč, bo 

dodeljena velika zaščita za vaše narode. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

ZGODILA SE BO VELIKA POPLAVA. PRIČA BOSTE TUDI 

MANJŠIM POPLAVAM V DRUGIH DRŢAVAH 

Torek, 25. december 2012, ob 19.20 

Moja draga ljubljena hčerka, Moj Načrt za odrešenje sveta se je začel ob 

Mojem Času, 22. decembra 2012. 

Ta čas v svetu je Moj. Sedaj zbiram vse Boţje otroke skupaj kot eno, medtem 

ko se pričenja velika bitka. 

To obdobje Velike Stiske bo trajalo nekaj časa. Vojne se bodo zaostrovale, 

dokler ne bo napovedana velika vojna, svet pa se bo spremenil. 

Vsi narodi bodo doţiveli spremembe. Biti morate pripravljeni na to in sprejeti 

vse to, kajti vse te stvari se morajo zgoditi pred Mojim Drugim Prihodom. 



Zgodile se bodo velike poplave. Priča boste tudi manjšim poplavam v 

drugih drţavah. 

Podnebje se bo začelo spreminjati in vreme bo postalo drugačno, zdelo se vam 

bo nenavadno. 

Sedaj je čas, da tisti, ki so odprli svoje oči za Resnico, pripravijo pot za Mene, 

tako da bom lahko vse ljudi sprejel v Svoje Sveto Naročje. 

Ne bojte se, kajti Moja Ljubezen bo omilila te dogodke. Vaše molitve lahko 

omilijo in tudi bodo omilile veliko teh stvari, kot tudi grozodejstva, ki jih 

načrtuje Satan. 

Vaš Jezus 

 

BOG OČE: KMALU BOSTE VIDELI NOVO LUČ, NOVO SONCE 

Četrtek, 27. december 2012, ob 18.20 

Moja predraga hčerka, to je Sporočilo velikega upanja za vse Moje otroke. 

Tik pred tem ste, da se zgodijo spremembe, ki so bile napovedane. Zemlja 

se bo obrnila, planeti se bodo spremenili in podnebje ne bo več 

predvidljivo. 

Moja Velika Moč se zdaj kaţe v Nebesih in na Zemlji, medtem ko vodim bitko 

zoper Svoje sovraţnike. Satan in njegovi demoni izgubljajo, vendar pa so 

postavili strašno obrambo. S seboj vlečejo Moje uboge otroke, katerih srca so 

napolnjena s političnimi in posvetnimi ambicijami, v igranje vloge, ko skušajo 

kriţati Moje otroke. 

Človek je slaboten. Človek je zlahka zapeljan. Zaradi svoje slepote za Resnico, 

ki sem jo določil od začetka Stvarjenja, človek verjame v laţi. Verjame laţem, 

ki prihajajo od Satana, ker ga privlačijo obljube moči in uţitka. 

Moji otroci morajo sprejeti veličastno in sijajno Luč Mojega Kraljestva. Ti, 

Moja hčerka, si videla to Luč in veš, kako močna je. Poznaš Boţjo Moč in 

kako te zajame. Si lahko predstavljaš, kako bo to izgledalo, ko se bo pojavil 

Moj Novi Raj? Ti, Moja hčerka, si izkusila le majhen delček te veličastne in 

bleščeče Luči. 

Pomembno je, da v svoja srca sprejmete Luč Mojega Sina. Ko Ga boste 

prosili, da vas reši in vas vzame v Svoje Presveto Srce, boste občutili to Luč. 

Luč Nove Zore – Nove Dobe – bo počasi, a zagotovo razsvetlila svet. 

http://www.thewarningsecondcoming.com/god-the-father-soon-a-new-light-a-new-sun-will-be-seen/


Kmalu boste videli novo Luč, novo sonce, ki bo večje in bo povzročilo 

veliko čudenja. 

To bo znamenje Moje Moči in Mojega Veličastva. To bo čudeţ, ki bo dokazal, 

da človek ne razume popolnoma skrivnosti Stvarstva. 

Samo Jaz, Bog, Stvarnik Vesolja, sem Gospodar vsega, kar je, vsega, kar 

bo in vsega, kar lahko obstaja. Noben človek, noben znanstvenik ne more 

razumeti teh najsvetejših skrivnosti, kajti človeku ni dano, da bi vse to 

razumel v teh časih. 

Čudesa Mojega Stvarstva in sila Moje Moči bodo pokazani svetu.  Naj nihče ne 

stori napake, da bi verjel, da imajo Satan in njegovi zlobni privrţenci kakršno 

koli moč, da bi vam prinesli čudesa, ki sem jih ustvaril za vsako posamezno 

bitje. Obljubil sem, da bom razodel Resnico, zato da boste vi, Moji otroci, 

lahko spregledali. 

Ko bo prišel Dan, ko boste končno sprejeli Resnico, vam bom podaril 

najsijajnejša bogastva, milosti in ţivljenje, ki si ga nikoli ne bi mogli 

predstavljati, saj presega vašo domišljijo. 

Vesel sem, da vam danes posredujem to SporočiIo upanja. Upam, da vam bo 

prineslo veliko sreče in miru. 

Moja Obljuba, da vas privedem k vaši poslednji dediščini, bo kmalu postala 

resničnost. 

Vaš ljubeči Oče 

Bog Najvišji 

 

ZNANJE VAS ZELO POGOSTO LAHKO ZASLEPI ZA RESNICO 

Petek, 28. december 2012, ob 6.05 

Moja draga ljubljena hčerka, samo kadar je tvoje srce resnično odprto za 

Mene, lahko izkusiš Mojo Luč in priznaš Resnico. 

Mnogi pravijo, da so prosili za Dar razločevanja in da so molili k Svetemu 

Duhu, da bi ga prejeli. Vendar pa vsem, ki prosijo, ni dano spoznanje, ki ga 

potrebujejo, da bi prejeli ta dragoceni Dar. Kljub temu bodo dejali, da so ga 

prejeli. Nato Me ţalijo tako, da trdijo, da jim je zaradi Moje Svete Besede 

neprijetno. Zaskrbljeni so in prepričani, da Moja Sveta Sporočila prihajajo od 

hudega duha. 

 

http://www.thewarningsecondcoming.com/knowledge-can-very-often-blind-you-to-the-truth/


Tistim med vami, ki svojo izkrivljeno interpretacijo Moje Svete Besede, ki 

vam je dana po teh Sporočilih ponosno razglašate za napačno, ţelim Jaz 

povedati tole. 

Kdaj ste nazadnje prišli pred Mene goli? Brez napuha, ki bi vas ščitil? Kdaj 

ste prišli pred Mene na kolenih in Me prosili, naj vas resnično vodim, ne da 

bi si najprej z rokami zatisnili ušesa in ne hoteli poslušati? Mar ne veste, da 

vas bom razsvetlil z Darom razločevanja samo takrat, ko boste prišli pred 

Mene brez kakršnega koli vašega lastnega vnaprejšnjega prepričanja? Vi ne 

morete biti osvobojeni verig intelektualnega napuha, ki vas slepi za resnico 

duhovne vednosti, dokler ne boste prosti vsega človeškega napuha. 

Tisti med vami, ki ste več let preučevali Sveto Pismo in ki se imate za dobro 

podkovane v Svetem Pismu – in zato bolj vredne, da razlagate Mojo Besedo – 

morate ponovno razmisliti. 

Poznavanje Knjige Mojega Očeta, Svetega Pisma vas ne napravi nič bolj 

usposobljene kot berača na ulici, ki ni izobraţen o duhovnih zadevah. Znanje 

vas zelo pogosto lahko zaslepi za Resnico. Znanje, ki temelji na vaši lastni 

človeški interpretaciji Svetega Pisma, je brezpomensko, ko gre za razumevanje 

Boţje Besede. 

Tisti med vami, ki se hvalite kako zelo obvladate Sveto Pismo, nato pa to 

uporabite, da zanikate Mojo Besedo, ki jo sedaj dajem svetu, ste krivi greha. 

Vaš greh je greh napuha. Ţalite Me, ker je vaš napuh za vas več vreden kot 

ljubezen do Mene v svoji najbolj preprosti obliki. 

Ljubezen do Mene, vašega Jezusa, prihaja iz srca. Duše, vredne Mojega 

Kraljestva, hitro prepoznajo Moj Glas. Duše, ki se upirajo Moji Besedi in 

spodbujajo druge, da javno zavračajo Mene, so pod vplivom hudega duha. 

Gnusite se Mi. Vaši odurni glasovi, ko kričite in vzvišeno razglašate svoje 

sposobnosti, ki temeljijo na vašem poznavanju Svetega Pisma, bodo utišani. 

Moja potrpeţljivost je neskončna, toda tisti med vami, ki Mi boste kljubovali 

in namerno škodovali Mojemu Načrtu Odrešenja, boste v hipu vrţeni v 

puščavo. 

Vaš Jezus 

NIKOLI SE ME NE BOJTE, KAJTI JAZ PRIHAJAM V MIRU 

Sobota, 29. december 2012, ob 19.36 

Moja draga ljubljena hčerka, Moji dragi apostoli, ponovno vam pravim: ne 

bojte se! Čeprav bo doţivljanje prihajajočih dogodkov za vas morda boleče, 

pa si zapomnite te Moje Svete Besede, ki vam jih sedaj dajem. 

http://www.thewarningsecondcoming.com/never-fear-me-for-i-come-in-peace/


Moja Ljubezen do človeštva je tako zelo velika, da Jaz zlahka odpustim kateri 

koli greh, ne glede na to, kako velik je, takoj ko grešnik pokaţe iskreno 

kesanje. Nikoli se Me ne bojte, če Me resnično ljubite, kajti Jaz vas varujem v 

vsakem trenutku. Da, trpeli boste v Mojem Imenu, ko boste hodili za Menoj. 

Toda to je nekaj s čimer se morate sprijazniti. To je tako majhna cena, ki jo je 

treba plačati za Slavo, ki je pripravljena za vas. 

Toda tisti, ki hodijo pred Menoj v zmotnem prepričanju, da ne potrebujejo 

Boţje Navzočnosti v svojem ţivljenju, se morajo bati. Ti grešniki, ki ne bodo 

nikoli pokazali kesanja, ker verjamejo, da nadzorujejo svojo lastno usodo, 

bodo padli v brezno. To past, ki jim jo je nastavil Satan je mogoče primerjati z 

uro, ki tiktaka. Za vsako minuto, ko Me še naprej zapuščajo, se njihov čas 

skrajša. Njihov čas, da se odkupijo v Mojih Očeh je kratek. 

Vedite, da sta se obe vojski za bitko duš zdaj razvrstili, da bi se pripravili na 

vojno. Čas gre naprej, zato prosim, bodite pripravljeni v vsakem trenutku. 

Nikoli se Me ne bojte, kajti Jaz prihajam v miru. Toda bojte se Zveri, ki bo 

videti, kot da prihaja v miru, a v resnici prihaja, da vas uniči. Satan in njegovi 

privrţenci na zemlji so tisti, ki bi se jih morali bati. Ne Mene. 

Vaš Jezus 

 

ANTIKRIST BO Z MOČJO OKULTIZMA OZDRAVLJAL LJUDI, KI 

SO NEOZDRAVLJIVO BOLNI 

Nedelja, 30. december 2012, ob 17.50 

Moja draga ljubljena hčerka, ţelim ti povedati, da bo spremembe, ki bodo 

pripravile svet na Moj Drugi Prihod, kmalu videl ves svet. 

Vojne na Bliţnjem Vzhodu se bodo stopnjevale in zelo razširile. V te vojne 

bo vpleten Zahod kot tudi Vzhod. Človek miru, Zver, Antikrist bo zaustavil te 

vojne. Številni bodo sčasoma verjeli, da je on Bog, Mesija; toliko moči se bo 

zdelo, da poseduje. Njegove moči mu je podelil oče zla, Satan. 

Antikrist bo z močjo okultizma ozdravljal ljudi, ki so neozdravljivo bolni. Ti 

bolniki bodo začasno ozdravljeni svojih bolezni in ljudje bodo verjeli, da 

njegove moči prihajajo iz Nebes in da je on Jaz, Jezus Kristus. Ljudje bodo 

prepričani, da je on prišel, da pripravi svet na Novo Dobo in da se Drugi 

Prihod dogaja pred njihovimi očmi. 

On bo delal tudi druge čudeţe, toda ti čudeţi bodo zgolj iluzija. Nekateri Moji 

posvečeni sluţabniki bodo padli pred njega in ga molili. Politični voditelji mu 
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bodo javno ploskali. Videti bo kot dobri in poniţni mesija in posnemal bo vse 

Moje lastnosti. Ţal bo mnoge zavedel. 

Rotim vas, Moji učenci, da posvarite ljudi, da Jaz, Jezus Kristus, ne bom prišel 

v telesu. To ni mogoče. Na zemljo sem ţe prišel v telesu, in to se ne more 

zgoditi še drugič. Jaz bom ponovno prišel na isti način na katerega sem odšel. 

Nato bodo vsi hudobneţi pregnani in Moj Novi Raj bo zamenjal zemljo. 

Ne bodite zavedeni. Bodite budni. Jaz vas bom še naprej opozarjal glede 

Antikrista in laţi, ki jih bo on predloţil svetu. Tako Mi boste lahko pomagali 

rešiti tiste uboge duše, ki mu bodo suţenjsko sledile v peklensko brezno. 

Vaš Jezus 

TI BOŠ TARČA VELIKEGA SOVRAŠTVA 

Ponedeljek, 31. december 2012, ob 19.25 

Moja draga ljubljena hčerka, tvoje breme bo postalo teţje, ker si glasnica, 

poslana, da pripraviš pot za Moj Drugi Prihod.  

Ti boš tarča velikega sovraštva in mnogi, tudi duhovniki znotraj Moje Cerkve, 

te bodo skušali uničiti. 

Enako bo veljalo za tiste, ki širijo Moja Sporočila. Kot nosilci Resnice bodo 

tudi oni verbalno napadeni. 

To je čas, ko se morate drţati zase in preprosto še naprej delati, kar je 

potrebno, da zagotovite, da bo čim večjemu številu ljudi omogočen dostop do 

teh Sporočil. 

Moja Sveta Beseda se sedaj širi v številne kotičke sveta, zaradi tega pa se bo 

jeza zoper njih povečala. Nadaljujte z delom, kadar ta Sporočila trgajo na 

koščke in v nekaterih primerih razglašajo za krivoverstvo. Ostanite skupaj in 

ne poslušajte strupenega zmerjanja, s katerim vas bodo obmetavali. 

Ostanite močni in pogumni. Ostanite ob Meni, medtem ko hodimo po tej poti 

na Kalvarijo. Kajti, naj ne bo pomote, to zahtevno Poslanstvo je bilo 

napovedano in za mnoge od vas bo zelo naporno. 

Vse vas blagoslavljam. Opominjam vas, da se ne smete bati, ko napadi 

postanejo silovitejši. Zaradi tega, ker je to Moja Sveta Beseda bo izkazanega 

veliko sovraštva. To je cena, ki jo je treba plačati za odrešenje duš, tudi za 

tiste, ki vas najbolj trpinčijo. 

Vaš Jezus 
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