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Moja ljubljena hči, prišel je čas za še eno leto, ko se bodo Moji ljubljeni otroci od Mene 

naučili več o tem, kako naj prilagodijo njihova ţivljenja, da bo človeštvo pripravljeno, ko bom 

prišel kot Sodnik. 

Moji čudoviti otroci, ki vas vse drţim tesno ob Svojem Presvetem Srcu, prisluhnite Mi zdaj: 

Jaz vas nikoli ne bom zapustil, kadar priznate Mene in Resnico Novega Raja – obljubo, ki 

sem vam jo dal, preden sem umrl na Kriţu za vaše grehe. Zdaj se bliţa čas, Moji ljubljeni 

otroci. Nikoli se ne bojte. Če Me ljubite in verujete Vame, česa bi se bali? V ljubezni ni 

strahu. Ljubezen je veselje, sreča, in vsi vi, ki verujete v večno ţivljenje v Nebesih, se nimate 

česa bati. Vse vas ljubim. 

Vloga Boţje Matere pri Drugem Kristusovem Prihodu 

Moja ljubljena Mati je pila iz Keliha in sprejela Moj Obstoj v trenutku Spočetja, da bi 

naznanila nov začetek za človeštvo, bo prav tako naznanila Moj Drugi Prihod. 

Odrešil bom vse tiste, ki me prosijo za Usmiljenje. Moja Mati, poslana od Večnega Očeta, da 

svetu prinese zveličanje in odrešenje, Mi bo ponovno stala ob strani. 

Moja ljubljena Mati, Angel Luči, bo zdaj slavila zmago, prinesla Moje Usmiljenje in 

naznanila Moj Drugi Prihod na Zemljo. Moja zvesta Mati, Brezmadeţno Spočetje, bo kot 

Srednica pomagala pripraviti svet na Moj Drugi Prihod. Dolga stoletja je pripravljala 

človeštvo, toda sedaj, v zadnjih 100 letih, je poskušala v vaša srca vcepiti ljubezen, da bi 

vnela občasno pešajočo ljubezen, ki jo imate do Mene in Mojega Večnega Očeta. 

V preteklosti je Moja Mati po Boţjem Razodetju ţelela vzbuditi pozornost na Zemlji. Na 

ţalost pa ţe od Fatime in Garabandala dalje le malo Mojih svetih sluţabnikov jemlje resno 

njena Boţja prikazovanja. Niti se ne jemlje resno njenih glasnikov, redkih izvoljencev. V tem 

času, ko se pričenja leto 2011, se bodo v svetu zgodile mnoge, mnoge spremembe. To se bo 

zgodilo zato, ker je svet, kakršnega ste nekoč poznali, Moji otroci, na tem, da se spremeni. 

Fatimska Skrivnost – povezana s prihodnostjo 

Toliko vas, nedolţnih in zaupljivih duš, ne uspe dojeti zla, ki je na tem, da se odvije. Moji 

otroci, tudi tisti, ki iz radovednosti prvič berete ta Sporočila in ki morda občutite praznino v 

svojem duhovnem počutju, Mi zdaj prisluhnite. 

Vas, vaše sobrate in sosestre vodijo v svet, ki ga narekuje skupina, napovedana v zadnji 

Fatimski Skrivnosti, s katero niste seznanjeni. Kmalu se bo zgodilo sledeče:  

1. Vaš denar bo brez vrednosti in edini način trgovanja bo v zlatu ali srebru. 

2. Moliti boste morali v skupinah in najti svetega sluţabnika, dovolj pogumnega, da se bo 

soočil s preganjanjem. 

3. Poiskati morate zatočišča za molitev, ker bodo vaše cerkve prodane za denarno korist. 



4. Obdrţite Sveto Pismo, morda ga nikoli poprej niste brali, toda bodite prepričani, da ga v 

prihodnosti ne bo mogoče kupiti. 

5. Vzpostavite Molitvene Skupine, da bodo molile za odrešenje človeštva. V naslednjih treh 

letih boste razumeli, zakaj je vse to pomembno. 

Medijska cenzura 

Medijem ţelim povedati tole: Vam, kot sporočevalcem svetu se bo prevzetnost, ki jo kaţete 

danes, spremenila v obup, ko vašim besedam ne bodo več prisluhnili. Tudi vi boste kmalu 

spoznali pomembnost molitve, ko se bo človeštvo odvrnilo od Resnice. Vaša beseda danes še 

vedno lahko predstavlja pomembno neodvisno resnico. Toda ta dar vam bo zdaj odvzet. 

Namesto tega bo zdaj človeštvu Resnica prikrita po diktaturi, s katero se boste soočili v času 

Velike Stiske. Takrat bo vaša beseda zanikana, tako kot je Moja Beseda. 

»Skrivni Kanal« komunikacije 

Nihče vas ne bo poslušal, ker bo edina človeštvu posredovana beseda, ki bo imela kakršen 

koli vpliv, prihajala po Skrivnem Kanalu, ki ga bo svetu zagotavljala tehnologija. Znašli se 

boste v puščavi in skušali poročati neverujočemu svetu, prav tako kot Jaz to počnem v teh 

časih, vendar se vaša beseda ne bo slišala. 

Varujte se diktatorjev 

Ne bojte se, tisti med vami, ne glede na to, po kateri poti hodite za Bogom, samo poslušajte 

Me zdaj. Borite se proti tistim, ki v vašem svetu uveljavljajo diktaturo, kajti oni so od Satana. 

Nikdar naj vas ne preslepijo, ne glede na to, koliko vam plačujejo, da poročate o laţeh. 

Soočili se bodo z večnim pogubljenjem, če se ne pokesajo; vendar čas ni na njihovi strani. 

Bojujte se za svobodo, da poročate o krivicah, ki ste jim priča. Ne glede na to, ali verujete 

Vame, kajti takrat, ko boste videli, da se ta prerokba odvija, boste spoznali Resnico Mojih 

Naukov. 

Knjiga Razodetja 

V teh časih, je v svetu, ki je morda videti dotolčen in prizadet zaradi gospodarskega zloma, 

lahko verjeti, da se bodo stvari uredile. Da, Moji otroci, v preteklosti bi bila to normalna 

domneva, zdaj pa nič več. Zarote je povsod po svetu, v vsaki drţavi, zasnovala oţja skupina 

organizacij, neločljivo povezanih s satanskim izvorom, so zdaj pripravljene, da se zgodijo. 

Tisti med vami, ki ne verujete Vame, boste zdaj končno razumeli prerokbe, vsebovane v 

Knjigi Mojega Očeta in Knjigi Razodetja. 

Ne bojte se, Moji otroci. Obrnite se Name ter s svojimi besedami govorite z Menoj na samem 

in Jaz vam bom dal moč, upanje ter vzdrţljivost, da se boste prebili skozi to temačno obdobje 

v zgodovini človeštva. 

Tisti med vami, ki berete to Sporočilo, skrbno razmislite. Če dvomite o vsebini tega 

Sporočila, potem se ozrite okoli sebe in se odločite, ali si upate pretehtati znamenja. Ali 

opazite, da se zdaj posega v vašo svobodno voljo, ki vam je dana kot Dar od Mojega Večnega 

Očeta? Jaz in Moj Večni Oče ne bi nikdar posegala v ta Boţji Dar, tako Svet Dar je to. Toda 

če se človek odloči sprejeti Satana in peklenski ogenj, potem naj bo tako. 



Bog, Moj Večni Oče, tega ne more preprečiti. Toda satan vam bo skušal odvzeti ta Dar 

svobodne volje. Kadar opaţate, da se vam vaša svobodna volja krade po močnih silah, nad 

katerimi nimate nobenega nadzora, tedaj vedite, da za tem stoji hudobec. 

Satan ne bo nikoli zmagal 

Prosim, prosim, ostanite budni, Moji dragoceni otroci. Ne vdajte se. Če vas bo dovolj molilo 

in se uprlo, boste rešili duše. Satan in njegova vojska nikdar ne bo zmagala. Ne morejo. To je 

nemogoče. Samo Bog ima moč, da konča ta strašni spopad. 

Jaz, vaš Odrešenik in Sodnik, vas zdaj spodbujam, da se postavite po robu, bodite pogumni, 

borite se za tisto, kar čutite, da je prav, četudi doţivljate strah. Strah vam daje satan. Jaz in 

Moj Večni Oče vaših src nikoli ne navdajava s strahom.  

Odloţite svoj oklep in odprite svoje srce ljubezni, ne strahu. Ljubezen prihaja od Boga. Rekel 

sem vam ţe, da ljubezen ni nekaj, kar občutite, razen če odprete svoje srce. Ljubezen in Bog 

Večni Oče, Stvarnik te Zemlje, gresta z roko v roki. Ne moreta biti ločena. Kadar sta, tedaj je 

na delu satan. 

Pojdite zdaj, Moji otroci, in se odločite. Ali hočete, da vas po Mojem Presvetem Srcu preplavi 

Ljubezen, ali strah? Odločitev je vaša. 

Vaš Boţanski Učitelj, Odrešenik in Pravični Sodnik  

 

KAKO JE OPOZORILO DAR ČLOVEŠTVU 

Nedelja, 2. januar 2011 ob 21:45 

Zakaj so ta Sporočila strah vzbujajoča? 

Moja ljubljena hči, kadar ljudje slišijo ta Sporočila, bodo o njih dvomili, jim oporekali in jih 

raztrgali. Bolj kot to pa jih bodo zaničevali in zastavljali vprašanje: Zakaj ta Sporočila ne 

govorijo bolj o radosti in sreči? Zakaj so strah vzbujajoča? Zagotovo na takšen način Jezus 

Kristus ne bi komuniciral s svetom? Zagotovo Jezus Kristus pridiga ljubezen in ne groze? 

Moj odgovor na te obtoţbe je preprost: Zato, ker vas vse ljubim, vam zdaj izkazujem Svoje 

Usmiljenje po teh Sporočilih. Najprej sem prišel kot Odrešenik, da bi vas vse osvobodil, tako 

da je lahko vsakomur dano odrešenje. Moja smrt na Kriţu se je zgodila zato, da bi vam dala 

drugo priloţnost za vstop v Kraljestvo Mojega Očeta. Tokrat se vračam kot Pravični Sodnik. 

Zdaj vam najprej izkazujem Usmiljenje po Svoji Ljubezni do vas. To Usmiljenje prihaja v 

obliki prihajajočega Opozorila, da vam bo pomagalo vaše ţivljenje spraviti nazaj v red, 

preden se vrnem na Sodni Dan. 

Zaradi Svojega Sočutja do vsakogar izmed vas, vam zdaj dajem poslednjo moţnost, da 

odprete svoja srca in ţivite svoje ţivljenje tako, kot bi morali. 

Radosti na Zemlji se ne more primerjati z Radostjo v Nebesih  



Obrnite hrbet grehu, pokesajte se in vrnite molitev nazaj v svoje ţivljenje. Iz Usmiljenja vas 

moram posvariti glede Resnice. Razlog za to, da mislite, da v Mojih Sporočilih manjka radost, 

je v dejstvu, da je človeštvo obrnilo hrbet resnični radosti. Radost, občutena v Nebesih, se ne 

da primerjati s tako imenovano radostjo, ki jo doţivljate na Zemlji. Radost na Zemlji, ki 

prihaja iz resnične ljubezni, bo čista. Radost, ki prihaja iz posvetnih dobrin, je brez pomena. 

Moji otroci, radost, ki bi jo Jaz moral občutiti, ko vas opazujem, je ţal kratkotrajna zaradi 

tega, čemur sem danes priča na Zemlji. Vse, kar vam je pri srcu, izvira iz posvetnih dobrin, ali 

pa zaradi tega, ker vas drugi hvalijo. Malo časa posvečate, da bi se pripravili na ţivljenje po 

tem. 

Opozorilo je Dar 

Moje Usmiljenje se vam daje kot Dar. Sprejmite ga. Veselite se ga. Obrnite se Name, vsi vi. 

Jaz sem vaš rešilni čoln na ognjenem morju, ki je polno nepričakovanih tokov in izbruhov. 

Rešite se zdaj, ali pa se soočite s tem, da vas bo potegnilo v tok takšne moči, da ne boste imeli 

moči splezati v čoln, če bi se v zadnjem trenutku odločili splezati vanj. 

Očiščevanje v svetu se nadaljuje 

Utrujen sem, otroci. Ne glede na to, kako zelo poskušam govoriti z vami, si mnogi še vedno 

zatiskate ušesa. Celo Moji duhovniki se ne zmenijo za Moj klic, ko ţelim razodeti Svoje 

Usmiljenje. Medtem ko se Očiščevanje v svetu nadaljuje in pospešuje, je zdaj čas, da Me 

pokličete, otroci. 

Potresi in druge globalne katastrofe 

Nikoli se ne bojte viharjev, potresov, cunamijev, poplav, vulkanov in vročinskih valov, ki se 

bodo spustili na svet, da bi pomagali zaustaviti antikrista in njegovo vojsko. Moji verni bodo 

pomirjeni v zavedanju tega, kar jih čaka v Novem Raju, ki bo nastopil, ko se bodo Nebesa in 

Zemlja zdruţili v eno. Te reči se morajo zgoditi. Ni jih mogoče zaustaviti, saj so bile 

napovedane. Toda ti dogodki, Moji otroci, bodo kratkotrajni. 

Vi, Moji verniki, boste nagrajeni za svojo vero in vztrajnost spričo neznanskega 

nasprotovanja. Radost si bo takrat teţko predstavljati, Moji otroci. Tisti, ki so v Luči bodo 

obdani s Slavo in z Ljubeznijo, ki vas čakata. Tisti v temi ne bodo mogli prenašati Luči. 

Morda si boste to ţeleli, vendar vam bo Luč povzročila tako močne bolečine, da se boste 

morali skriti pred njo. Toda nikamor ne boste mogli iti, razen v brlog teme, nad katerim vlada 

sam kralj teme – hudobec. Je to tisto, kar hočete? 

Kako Satan deluje po ljudeh 

Ali dojemate grozo, ki jo predstavlja zavajalec? Ali se ne zavedate, da se on skriva za čisto 

vsakim dejanjem sebičnosti, pohlepa in samoljubja? Medtem ko ţivite vaše vznemirljivo, 

zabave polno in aktivno ţivljenje, ko zapravljate, jeste, se nečimrno oblačite in nenehno iščete 

naslednje razvedrilo, se sploh ne zavedate tega, kar je v ozadju vaših dejanj. 

Tisti skrivnostni glas, ki ga ne morete slišati, ampak ga čutite – kadar občutite, da morate 

vedno znova in znova iskati še več zabave, razburljivosti in vznemirljivosti - prihaja od 

hudobca. Ni pomembno, da se zaradi vaših dejanj smejete in z rokami ploskate od 



navdušenja. To ima le malo teţe. Ta močna poţelenja so zasnovana, da vam pomagajo iskati 

nenehno samo-potešitev. Kakšna korist je od tega? Ali se zaradi tega dobro počutite, ko se 

konča? Seveda ne. Kadar se ustavite in se vprašate: »kaj če ne bi več mogel početi teh stvari – 

kaj tedaj?« Ali bi bilo pomembno? Sprva da, morda bi bilo neprijetno, toda šele tedaj, ko 

boste ostali brez vsega, se boste morali osredotočati zgolj na to, da boste sebe ohranjali pri 

ţivljenju. 

Hrana bo takrat postala pomembnejša kot zabave-polne gmotne dobrine. Takrat, ko vam bo 

zmanjkalo hrane in boste stradali, boste spoznali, da nobena od tistih nekdanjih atrakcij ni 

pomembna. To je očiščenje, ki se bo zdaj naglo odvilo v svetu. Po tem očiščenju boste zopet 

postali celoviti. Tedaj in samo tedaj boste pripravljeni sprejeti Resnico. 

Kako vas Satan pušča z občutkom praznine 

Moji otroci, satana ne vidite na delu. Ne morete ga videti, a vendar ves čas poskuša, da bi Mi 

vas ukradel. On vam povzroča strašno bolečino, otroci. Vse skušnjave, ki vam jih nastavlja na 

pot, se kaţejo v posvetni privlačnosti denarja, lepote, imetja in nadarjenosti, ki jih poţirate 

zaradi pohlepa in poţelenja. Vi mislite, da se boste počutili izpolnjene, ko boste nakopičili vse 

te reči. Ţal to ne drţi. To je laţ, ki jo uporablja satan, da bi vas zvabil v past. Kadar tisti, ki ste 

dosegli tolikšno vrtoglavo višino bogastva, ugotovite, da ste ga iz katerega koli razloga vsega 

izgubili, tedaj bodite hvaleţni. Kajti šele takrat, ko ostanete brez posvetnega imetja, Me lahko 

resnično sprejmete v svoje srce. 

Sporočilo bogatim 

Tisti izmed vas, ki ste bogati: ne obsojam vas. To, da imate gmotno udobje, ne pomeni, da ne 

hodite po pravi poti. Vendar pa imate odgovornost, da delite in skrbite za manj premoţne od 

sebe. To je vaša dolţnost. Bogastvo ali gmotno udobje ni tisto, ki je napačno. Veselje in smeh, 

ki ju izkušate, ko uţivate ţivljenje, nista tista, ki sta napačna. Ko pa to postane obsedenost in 

ko ima vaša ţelja po razkošnem ţivljenju prednost pred vašo lastno vero ter blaginjo drugih, 

pa to postane prestopek v Očeh Mojega Očeta. 

Vaše bogastvo, domovi, oblačila in imetje so kakor oblaki, ki potujejo po nebu. En trenutek so 

tu, v naslednjem pa jih ţe ni več. Ne morete jih vzeti s seboj v prihodnje ţivljenje. Vaša duša 

je tista, ki bo šla z vami. Pazite na svojo dušo, izkazujte ljubezen drug drugemu in tistim, ki 

vam v tem ţivljenju povzročajo trpljenje. Drţite se Mojih Naukov. Prosite za Moje 

Usmiljenje. Samo tako se Mi boste pridruţili na Novi Zemlji, ki je Raj. Ne zapravite svoje 

dediščine in svojega mesta v Kraljestvu Mojega Očeta. 

Vaš ljubljeni Jezus Kristus 

 

 

2011 LETO OČIŠČEVANJA 

Torek, 11. januar 2011 ob 00:30 



Moja ljubljena hči, končno sva zopet skupaj. Zdaj je minilo ţe kar nekaj dni, odkar si bila v 

stanju, da si lahko prejemala Moja Sporočila. Ne boj se, kajti zdaj boš potrebovala čas, da 

prisluhneš Mojemu najnujnejšemu Sporočilu, kar jih je bilo doslej danih svetu. 

2011 je leto, v katerem se bodo pričele spremembe – očiščevanje – katerim bodo na milijone 

ljudi priča po vsem svetu. Čeprav bo molitev pomagala odvrniti globalne katastrofe, pa zdaj 

ne bo zadoščala za to, da bi zadrţala Roko Mojega Večnega Očeta, ko bo kmalu udarila po 

človeštvu. 

Hudobno obnašanje in umazanost misli, telesa in duše, ki je v teh časih prisotno na svetu, je 

zdaj vsem vam zelo očitno. Zdaj je čas, da se tisti, ki ste zaposleni in ujeti v svoje ţivljenje, 

zaustavite in opazujete, kaj se dogaja pred vašimi očmi. 

Hudobec, ki deluje po tistih v temi, je povzročil razdejanje, kjer je vsakdanji umor zdaj tako 

običajen, da je človeštvo postalo neobčutljivo za hudobne storilce, ki izvršujejo ta 

grozodejstva. Samoljubje in pohlep obvladujeta vašo druţbo. Vaši voditelji in politiki so 

oblastiţeljni, v številnih primerih pa jim je popolnoma vseeno za vašo blaginjo. Samomor, ta 

je v porastu, je posledica obupa, ki ga v vaši druţbi ustvarja zavajalec - hudobec. 

On, ki se vam nikoli ne razkrije, se skriva za vsakim dejanjem javne demonstracije, ki 

poveličuje spolno nemoralo ter povzročitev hudih telesnih poškodb drugim in samemu sebi. 

Nenehno prizadevanje po luksuznih dobrinah, ki jim dajete prednost pred blaginjo svojih 

druţin, se naglo širi. Medtem ko se vi, Moji otroci, podite za temi ničvrednimi sanjami, boste 

sčasoma ugotovili, da boste ostali brez hrane. Te prazne in nekoristne stvari ne bodo nahranile 

vaših praznih ţelodcev. Niti ne bodo izpolnile vaših praznih duš, ki kričijo po utehi – tolaţbi, 

ki vam nič več ni na voljo. To tolaţbo je mogoče doseči samo po molitvi in še posebej po 

organizirani molitvi v skupinah. 

Očiščevanje bo prišlo pred Mojim Drugim Prihodom 

Potresi bodo vsak čas udarili Zemljo, ko se bo spustila jeza Mojega Očeta. Vi, Moji 

nehvaleţni otroci, ki ste obrnili hrbet Luči Resnice, se morate zdaj bati. Velika Stiska se bo 

vsak čas začela, v kateri se bodo ekološki nemiri stopnjevali. Človek bo nemočen. Sčasoma 

bo dojel in priznal, da Moj Oče Obstaja in da Jaz, Njegov ljubljeni Sin, zdaj pripravljam pot, 

da bo svet doţivel Moj Drugi Prihod. Ta čas se zdaj pribliţuje. Toda svet mora najprej prestati 

to nujno očiščevanje. Ko bo število svetovnih katastrof še naprej naraščalo, se bodo prav tako 

mnoţili častilci satana. Iz kljubovanja bodo še naprej nadaljevali svoje bedno hudobno 

ţivljenje ter zadajali trpljenje in grozo Mojim vernikom ter tistim, ki ţivijo pravično ţivljenje. 

Ko bodo Moji verniki oznanjali Resnico neverujočemu svetu, bo mnogo ljudi vendarle 

postalo pozornih in verjelo, da se v svetu dejansko dogajajo spremembe. Kmalu bodo 

spoznali, po prerokbah, ki jih dajem Svojim otrokom po Svojih izvoljenih glasnikih, kaj 

pravzaprav doţivljajo, saj te dogodke, ki se bodo zgodili, ne more povzročati človek. Ti 

dogodki se lahko zgodijo samo, če in ko Moj Večni Oče da Svoje dovoljenje. 

Prišel je čas, da se odtrgajo Pečati 

Napočila je ura, Moji otroci, za znamenja, ki so bila napovedana, ko se morajo Pečati odtrgati 

in trobente naznaniti spremembe. Bog, Stvarnik človeštva ne bo prenašal zla. Zlo v svetu bo 



za vedno izkoreninjeno. Nobenemu privrţencu hudobca, ne glede na to, kako zelo časti satana 

in njegove prazne obljube, ne bo prizaneseno, razen če se spreobrne! 

Moji otroci, ljubezen bo izkazana vsem tistim, ki sledijo Meni in Mojemu Večnemu Očetu, ko 

boste odprli svoja srca. Toda satan se je povzdignil na takšno raven, da je njegova moč 

okuţila toliko Mojih otrok, da ti nič več ne verjamejo v kreposti, kakršne so poštenost, dobra 

dela, spoštovanje do ţivljenja, bodisi drug do drugega, bodisi do svojih lastnih druţin. Brat se 

obrača proti bratu, sestra proti sestri, sosed proti sosedu, duhovnik proti svojim 

predstojnikom, škofje proti Naukom Svete Knjige. 

Zakaj Me kaznujete s svojim pomanjkanjem ljubezni? 

Moji otroci so celo obrnili hrbet temu čudovitemu planetu – ki vam ga je tako ljubeče izročil 

Bog Oče, Stvarnik in Upodobitelj vseh stvari. Kaj ste storili? Zakaj kaznujete s svojim 

pomanjkanjem ljubezni vašega Odrešenika? Zakaj obračate hrbet svojim potrebam – nujnosti 

hranjenja svojih lastnih duš, gašenja vaše ţeje po vedenju o Kraljestvu Mojega Očeta, 

Nebesih – vaši obljubljeni dediščini? Vi, Moji otroci, obračate hrbet svojemu lastnemu 

odrešenju! Mar ne sprevidite tega? Prosim, verjemite, da ne boste rešeni in tudi ne morete biti, 

če si zdaj ne izprašate vesti in ne molite za vodstvo. 

Duhovniki ne upoštevajo Naukov 

Moji sveti sluţabniki, prav tisti pastirji, imenovani, da vodijo Mojo čredo, niso razloţili 

obstoja hudobca. V svojem prizadevanju, da bi bili videti kot sodobni, odprti in praktični 

učitelji, jim ni uspelo opozoriti na nevarnosti neupoštevanja Naukov, vsebovanih v Knjigi 

Mojega Očeta. Knjigi, ki jasno govori o obstoju hudobca in kako on deluje po prav vsakem 

izmed vas, tako da vas lahko spelje proč od vašega končnega, vendar zakonitega doma – 

Novega Raja, ki sem ga vam vsem obljubil, ko sem na Kriţu umrl za vas. Jaz nisem umrl za 

brezosebno skupino ljudi. Svoje Ţivljenje sem dal za čisto vsakega izmed vas, tako da ste 

lahko rešeni. 

Zapomnite si, čeprav je Moja Ljubezen do vas vseobsegajoča, pa Mi prav tako povzroča 

globoko trpljenje. To trpljenje se dogaja, ker se ne menite za Moj Obstoj. Slepo in naivno 

verjamete, da Zemlja nudi vse, kar bi si kdaj koli lahko ţeleli. Pozabljate, da se bo ţivljenje, 

ţivljenje po tem, nadaljevalo v neskončnost. 

Prerokbe so vam dane iz Usmiljenja 

Znamenja, sporočila in prerokbe so vam v teku let bili dani, otroci, zaradi Mojega Usmiljenja. 

Z izjemo Mojih vernih, zelo redki izmed vas prisluhnete, odprete svoje oči ali vsaj za trenutek 

razmislite, da bi si zastavili tole vprašanje: »Bi to res lahko bilo Boţje sporočilo?« Če je, kaj 

moram potem storiti? Odgovor se glasi: prisluhniti in sprejeti Resnico o svojih prihodnjih 

moţnostih. Odločite se, katero pot ţelite ubrati. Nato molite za svojo dušo in duše svojih 

ljubljenih. 

Tisti, ki Mi prevzetno obračate hrbet v zaničevanju, kadar se omenja Moje Ime, ali ki v 

nespoštljivosti zamahujete z roko, kadar Moji verni oznanjajo Mojo Resnico, ste Zame 

izgubljeni. Jaz lahko po Svojem Usmiljenju temu svetu zgolj dajem znamenja in Sporočila, da 

vas pomagajo usmerjati. Zaradi Daru svobodne volje, ki ga je človeštvu dal Večni Oče, Bog 

Stvarnik in Upodobitelj vseh stvari, vas ne morem prisiliti. Čeprav bo Sporočilo Ljubezni in 



Sočutja vedno Moj resnični razlog za sporazumevanje z vami, bo to tudi Moj občutek 

bolečine in ţalosti. 

Moje prestajanje bolečine in trpljenja se stopnjuje, ko Moji otroci skačejo v satanove odprte 

roke. To pomeni, da moram zdaj vsem vam jasno pokazati, kakšna usoda čaka tiste, ki 

zavračajo Mene in Mojega Večnega Očeta. 

Resničnost Pekla 

Če boste sprejeli laţi, ki jih širi zavajalec – glavna laţ je ta, da Bog Večni Oče ne obstaja – 

boste pogubljeni. Ob vstopu skozi vrata Pekla boste nato dojeli strahotno napako, ki ste jo 

storili. Verjemite Mi, Moji otroci, če bi lahko le doţiveli šok in občutek groze tistih duš, ko 

jim je razodeta poslednja Resnica po smrti, bi ne mogli vzdrţati niti trenutka tega trpljenja. Če 

bi imeli samo beţen vpogled na ta kraj, bi se, povedano po človeško, mrtvi zgrudili od čiste 

grozovitosti usode, ki doleti tiste, ki so izbrali pot greha. 

Ta pot, ki je videti lepa, privlačna, mamljiva, sijajna in polna čudenja, se spremeni, ko se 

znajdete na njeni polovici. Spremembe, na katere naletite na pol poti, vas ne izpolnjujejo. Ta 

čuden, prazen in ţalostni občutek se nezmanjšan nadaljuje do konca poti. Ne morete razumeti, 

zakaj se tako počutite. Vaša doţivetja, navzven prijetna, so polna skrb vzbujajočih, zoprnih 

občutkov, ki so pomešana z jezo, razočaranjem, osamljenostjo in s strahom. Šele takrat, ko na 

koncu svoje poti srečate svojega idola in se zazrete v njegove zlobne oči, ki poplesavajo z 

vzvišenim uţitkom, boste kričali, dokler ne boste hripavi. Šele v tistem poslednjem trenutku 

boste vpili na pomoč k Meni. Vendar bo prepozno. Na tisti stopnji ne bo več poti nazaj. Do 

takrat se boste v tem ţivljenju ţe odločili. In čeprav bom točil grenke Solze globoke ţalosti za 

vsako od Svojih izgubljenih duš, vas ne morem več rešiti. Vaša svobodna volja, ko boste 

izbrali svojo lastno usodo, bo popolnoma ušla iz Mojih Rok. 

Po tem Sporočilu, čeprav je ostro, dajem svetu poslednje Svarilo iz Čiste Ljubezni do vsakega 

izmed vas. Rotim vas, da zdaj prisluhnete Mojemu Glasu, tako da boste lahko rešili svoje 

duše. 

Vaš ljubljeni Jezus Kristus 

Odrešenik Človeštva in Pravični Sodnik 

 

 

OPOZORILO – DRUGI PRIHOD JE BLIZU – PRILOŢNOST, DA 

REŠITE SVOJE DUŠE 

Sreda, 12. januar 2011 ob 15:00 

Moja hči, včeraj je bilo Moje Sporočilo ostro. Mnogi, ki ga bodo brali, bodo rekli, »na takšen 

način ne govori Gospod.« Kako pa oni to vedo? Zaradi trpljenja, ki ga Moji ljubljeni otroci 

prestajajo po rokah drugih, moram Jaz spregovoriti.  Jaz govorim zaradi Svojega Boţjega 

Usmiljenja, da bi vas, Moji otroci, pomagal rešiti, tako da bomo lahko zdruţeni kot ena Sveta 

Druţina v Novem Raju. Niti ene same duše nočem izgubiti zaradi zavajalca. Pomembno je, da 

Mojemu Glasu prisluhnete. 



Neverujočim se zdi tako teţko 

Jaz razumem, da je mnogim Mojim otrokom, zlasti neverujočim, zelo teţko verovati v 

prihodnje ţivljenje. Tako zelo so podvrţeni posvetnim rečem, da so v svojem boju za 

preţivetje zanemarili svojo duhovnost do te mere, da sploh ne verujejo, da obstaja kakšno 

drugo ţivljenje. Zdaj morajo razmisliti. Prepričani so, da se po smrti vse konča in da je edini 

svet, za katerega jih mora skrbeti, ta, v katerem prav zdaj ţivijo. Kako zelo sem v skrbeh za te 

zavedene duše. Ko bi le lahko doţiveli beţen vpogled tega, kar nudi Raj, bi svoje dneve 

preţiveli v molitvi, čaščenju, slavljenju ter zahvaljevanju Mene in Mojega Večnega Očeta.  

Ta Novi Svet, ki sem jim ga obljubil, je resničnost. Pohvale vernikom, ki nikoli niso pozabili 

tega dejstva in ki še vedno vsak dan molijo k Meni. Kako zelo ljubim Svoje verne; toda kako 

tudi trpim zanje. Ti poboţni verni delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi druge prepričali o 

Mojem Obstoju. Zaradi tega jih zasmehujejo in zaničujejo v Mojem imenu. Kako Mi to para 

Srce. 

Kako pokojni hrepenijo po vseh tistih, ki so ostali brez vere 

Kako zelo vaši ljubljeni koprnijo po vseh vas na drugi strani, neverujoči! Za tiste med vami, 

katerih ljubljeni so v miru v Kraljestvu Mojega Očeta, oni nenehno molijo in posredujejo v 

vašem imenu. Česar se ne zavedate, pa je tole: Če bi si vzeli čas in se z Menoj pogovarjali s 

svojimi besedami na samem ter Me prosili za vodstvo, pa čeprav je vaša vera mlačna, bi se 

vam odzval. In prepričani boste, da sem se odzval. Obrnite se zdaj Name, otroci, s svojimi 

besedami in Me prosite, naj vam poţivim vero. 

Upoštevajte Moje Nauke po teh Sporočilih in po Svetem Pismu ter se opominjajte, kako 

morate ţiveti svoje ţivljenje. Zelo kmalu vam bom po Svojem Usmiljenju razodel vaše 

krivice zoper Moje Nauke, ter vsak greh in prestopek, ki ste ga zakrivili v vsem svojem 

ţivljenju. 

To ne bo Sodni Dan, pač pa kratek predokus le tega 

To je Moje Dejanje Usmiljenja. Videli boste svoje grehe in takoj spoznali, kako Jaz gledam 

na njih. Takoj boste jasno spoznali, kako so ti grehi ţaljivi in napačni. To je vaša priloţnost, 

otroci, da se pokesate. To ni Sodni Dan, pač pa kratka izkušnja tega, kakšen bo. 

Iz Usmiljenja se vam daje največji Dar od vseh pred Sodnim Dnem – priloţnost, da se 

spokorite in spremenite svoje ţivljenje pred poslednjim dnem – preden se bom vrnil na to 

Zemljo. Kot veste, bom takrat prišel kot Pravični Sodnik in ne kot Odrešenik. Ta ura je zdaj 

blizu, Moji otroci. Ne bojte se. Jaz vas vse ljubim. V Mojem Srcu ste. Dovolite Mi, da zdaj 

vstopim v vaša srca, in Mi pustite, da vas vodim v Kraljestvo Svojega Očeta. Nikoli se ne 

bojte smrti. Smrt bo zgolj vhod v novo čudovito ţivljenje blaţene večnosti, polne ljubezni, 

miru in sreče. 

Ţivljenje na Zemlji – zgolj trenutek v večnosti 

Vaše ţivljenje na Zemlji je zgolj trenutek v večnosti. Lahko je polno ljubezni, veselja, 

bolečine, zavrnjenosti, strahu, jeze, obupa, razočaranja in ţalosti. Toda samo tedaj, ko se 

obrnete Name, bo vaša bolečina popustila. Blagor tistim, ki trpijo, in še zlasti v Mojem 



Imenu, kajti poveličani boste v Kraljestvu Mojega Očeta. Blagor tudi tistim, ki se vrnejo k 

Meni, kajti veliko bo veselje v Nebesih. 

Toplo boste sprejeti v Moj Novi Raj. Molite zdaj za svoje duše in duše vaših druţin. 

Opozorilo se bo zgodilo kmalu. Tedaj boste spoznali Resnico. Potem boste imeli moţnost, da 

se odkupite v Mojih Očeh. 

Jaz vas vse ljubim. Veselim se, ker vem, da se bo zdaj še veliko več Mojih otrok vrnilo k 

Meni in Bogu Večnemu Očetu, medtem ko se zdaj hitro pribliţujejo poslednji  časi. Bodite 

pripravljeni. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

KAKO VSTOPITI V NEBESA – VLOGA TRPLJENJA 

Petek, 14. januar 2011 ob 10:00 

Moja ljubljena hči, način, s katerim govorim s teboj se začenja spreminjati. Medtem ko sem v 

prejšnjih Sporočilih opozarjal Svoje otroke o nujnosti, da se pokesajo, da bi lahko prejeli 

odrešenje, se bodo Moji nadaljnji pogovori s teboj osredotočali na pomoč dušam, da bi si 

prizadevale za duhovno popolnost. 

V Raj ni lahko vstopiti, Moja hči, čeprav je zakonit dom za vsakega izmed vas. Vhod je 

majhen in le malo jih lahko vstopi naenkrat. Za vstop morajo duše pokazati poniţnost in se v 

polnosti izročiti Meni. Če ţelijo duše vstopiti v Nebesa morajo odstraniti svoj ponos, močno 

voljo ter prizadevanje in navezanost, ki jo imajo do materialnih stvari na tej Zemlji.  

Vsi Moji otroci, ki začenjajo svoje duhovno potovanje do Mene, sedaj ko razumejo Resnico, 

morajo trdo delati in razumeti lastnosti, ki so bistvenega pomena za vstop v Kraljestvo 

Mojega Očeta. 

Pomembnost poniţnosti 

Poniţnost je izraz, ki ga mnogi izmed Mojih otrok poznajo preko Mojih Naukov. Medtem ko 

mnogi Moji verni razumejo, zakaj je poniţnost pomembna, so zmedeni, kaj le-ta v resnici 

pomeni. Poniţnost pomeni iskrenost. Poniţnost pomeni z dostojanstvom sprejeti preizkušnje, 

izzive in zlorabe s katerimi se boste soočili, še posebej, ko boste govorili v Mojem Imenu. 

Moj najboljši nasvet je tole: Mislite si, da ste preprost, nedolţen otrok, ki ne pozna zlobne 

druţbe, ki bi jo navadno doţivljali kot odrasli. V svojih molitvah vselej govorite z Menoj z 

otroškim srcem in očmi. 

Ohranite molitve in pogovore preproste. Ne pričakujem od vas, da molite vse Molitve, ki so 

bile iz Ljubezni izročene svetu. Poglejte proti nebu in delite svoje teţave z Menoj. Delite 

svoje trpljenje. Predajte jih Meni. Zelo boste nagrajeni, ko boste v svojem ţivljenju sprejeli 

ţalost ali trpljenje za Mene. Tega se morda ne zavedate, vendar, ko se boste zavedali, boste 

rešili mnogo duš in utirali pot za njih, da bodo vstopile v Nebesa. To dejstvo vam ne bo 

razkrito, dokler tudi vi ne boste vstopili v Nebesa, kjer boste doţivljali slavo vašega 

velikodušnega daru Meni. 



Ne izgubite svojih ţivcev, ko branite svojo Vero 

Izkazovanje poniţnosti pomeni sprejeti to, kar se dogaja okoli vas, kljub temu, da je lahko 

boleče. Vedno izkazujte dostojanstvo, tudi ko je Moje Ime zaničevano v vaši druţbi. 

Vsekakor, branite svojo Vero – in strastno, če tako ţelite – vendar nikoli javno ne zaničujte 

nasilneţa. 

Pojasnjujte Resnico Mojih Naukov na miren način. Ne izgubljajte svojih ţivcev. Tudi ne 

kaţite strahu pred nasilneţem. Bodite neomajni. Branite se, vendar le z ponavljanjem Mojih 

Naukov. Nikoli se ne bojte odkrito spregovoriti Resnico. Ne zamenjujte poniţnosti z 

strahopetnostjo. Nekateri izmed Mojih vernih, ki razumejo pomembnost poniţnosti in njen 

pomen v posvečevanju duš, zamenjujejo to, tako da ostajajo tiho, ko je Moje Ime v javnosti 

zasmehovano. Da, nikoli ne smete soditi osebe, ki zasmehuje Mene ali Mojega Večnega 

Očeta, ali Mojo ljubljeno Blagoslovljeno Mater, a vendar morate ostati neomajni in braniti 

Resnico. 

Ţalost, Dar od Boga 

Ko se pogovarjate z Menoj kot otrok, vedite tole: Če boste odprli svoja srca in poloţili vse 

svoje zaupanje Vame, vas bom vodil, ko boste trpeli ţalost na tej Zemlji. Ne obračajte Mi 

hrbta. Čeprav je ţalost zelo boleča, Moji otroci, imejte ţalost za Dar in blagoslov od Boga. Po 

ţalosti in trpljenju se zgodi očiščenje. Meni darujte vaše trpljenje. Ko to storite, zmanjšate 

muko, ki jo Jaz prenašam, ko doţivljam bolečino Mojega Pasijona na Kriţu, znova in znova, 

vsak dan, ko sem v teh časih priča grozotam v svetu. 

Očiščenje, ki se prične, ko sprejmete ţalost ali trpljenje, ne gleda na to kako veliko, ko je 

podarjeno z veseljem za odrešenje človeštva, vi, Moji Otroci, ne morete resnično razumeti. 

Vendar ko se pribliţujete Meni, tako da Mi odpirate svoja srca, predajate svojo voljo in se Mi 

popolnoma predajate, boste več razumeli. Vidite, le s takšnim početjem boste ostali v 

zedinjenju z Menoj. In ko boste v zedinjenju z Menoj, se bodo vaše preizkušnje in trpljenje na 

Zemlji olajšale. Sčasoma boste trpljenje sprejeli z veseljem v vaših srcih, še posebno takrat, 

ko boste to trpljenje darovali Meni kot dar. 

Trpljenje je Dar od Boga in je dovoljeno. Duše, ki jih boste pomagali rešiti, vam zagotavljajo 

mesto v Kraljestvu Mojega Očeta. 

Ti Nauki niso novi, Moji otroci. Samo opomnjeni niste bili o preprosti Resnici. Moja 

Sporočila in Nauki se nikoli niso spremenili. Preprosti so in so povzeti v Evangelijih in v 

Desetih Zapovedih. Zapomnite si; ko se razdajate vsem ljudem, se predajate Meni. Ko 

izkazujete ljubezen svojemu bliţnjemu, izkazujete ljubezen Meni. 

Ravnajte s svojim bliţnjim tako, kot bi sami ţeleli, da bi z vami drugi ravnali. In nikoli ne 

pozabite: ko se jezite na druge in vas zamika, da bi jim škodovali, ali jih kaznovali na 

kakršenkoli način, sem Jaz prisoten v njih – tudi v tistih, ki Me sovraţijo. Če boste povzročali 

trpljenje komurkoli izmed Mojih otrok, boste to trpljenje povzročali Meni. 

Sčasoma, Moji otroci, bodo vsa ta dobrohotna dejanja dobila svoj smisel. Molite vsak dan za 

moč, da boste ţiveli svoje ţivljenje v Mojem Imenu. Vedite, da vsakič ko komu odpustite, 

čeprav se zdi, kot da je vaš sovraţnik, s tem razširite Moje Srce Ljubezni in Usmiljenja. 

Zaradi tega, boste prejeli večno srečo v Nebesih. 



Molite za vztrajnost. Posnemajte Moje Ţivljenje. To ne bo lahko. Vendar vaša dejanja, ne 

glede kako majhna, bodo pomagala dušam. 

Vaš ljubljeni Učitelj in Odrešenik 

Jezus Kristus, Eno z Bogom Večnim Očetom in Svetim Duhom 

 

NOŠENJE MOJEGA KRIŢA 

Nedelja, 16.januar 2011 ob 15:00 

Da, Moja ljubljena hči, Jaz sem. Zate je bila tole dolga krivulja učenja in še naprej ti bo dano 

poznavanje Resnice preko Daru Svetega Duha, ki napolnjuje tvojo dušo. 

Moja hči, prosim zagotovi, da se ta Sporočila, ki so mešanica pred-opozoril, prerokb in 

povzetek Mojih Naukov, razširijo v vsak kotiček sveta. Bistvenega pomena je, da Moji otroci 

spoznajo kako pripraviti svoje duše, da se bodo lahko odkupili v Očeh Mojega Očeta. 

Duhovna Prenova se zdaj odvija v svetu  

Prav zdaj v svetu narašča poboţnost do Mene, Mojega Večnega Očeta, Svetega Duha in Moje 

ljubljene Matere. Čeprav še ni dobro razvidno, bo ta močna duhovna prenova pomagala 

zaščititi Moje otroke vsepovsod, tudi tiste, ki Mi obračajo hrbet. Evangelije bodo ljudje sedaj 

ponovno začeli brati, ko bodo začeli doţivljati občutek lakote za Resnico. Medtem ko se bo 

Očiščenje vztrajno povečevalo in postajalo vse bolj razširjeno po svetu, bodo tudi duše brez 

ljubezni do Mene, zopet odprle svoja srca. 

Ko se ljubezen širi preko luči Mojih vernih, se bo vpliv hudobca in obnašanje tistih, ki jih ima 

v oblasti, oslabilo. Hudobec se bo maščeval. 

Satanu so šteti dnevi 

Ko se njegovi dnevi na tej Zemlji krajšajo z vsako uro, bo on poskušal povzročiti čim več 

škode. Njegovi privrţenci bodo pospešili svoje dejavnosti in takoj, vsepovsod, začeli širiti 

hudobijo. Njihova dejanja, katera boste v grozi gledali, ko jih boste videli s svojimi 

presenečenimi očmi, bodo kratkotrajna. 

Vera, okrepljena preko redne dnevne molitve, Moji otroci, bo izkoreninila te grozote. Pojdite 

nazaj k Mojim Naukom, Moji otroci, in jih ponovno preberite. Sprejmite Me nazaj v vaše 

ţivljenje. Sprejmite Me v svoja srca še enkrat, da vas bom lahko drţal v Svojem Naročju. Naj 

vas vodim do duhovne popolnosti, da boste pripravljeni za večno ţivljenje, ko se bosta Zemlja 

in Nebesa zdruţili kot eno. 

Posnemajte Me v svojem vsakodnevnem ţivljenju, Moji otroci.Vzemite Moj Kriţ, tudi ko se 

bo njegovo breme zdelo preveliko. Nikoli se ne bojte sprejeti Mojega Kriţa, kajti storil bom 

tako, da boste nosili le toliko, kolikor ste sposobni nositi. 

Pomen trpljenja v tem ţivljenju 



Ko trpite v tem ţivljenju, nosite Moj Kriţ. Dve izbiri imate: Če zavrnete Moj Kriţ, se 

pritoţujete nad njim in ste ţalostni zaradi njega, se bo trpljenje z nezmanjšano močjo 

povečevalo. Po drugi strani pa, če sprejmete Kriţ in darujete svoje trpljenje za reševanje duš, 

potem je to čudovit dar Zame. Če sprejmete to trpljenje, preizkušnje in stiske z veseljem, 

potem bo vaše breme postalo laţje. Jaz vam ga bom pomagal nositi. Bolečina se bo nato 

olajšala, mir, ljubezen, veselje in čista sreča pa bodo kraljevale v vas. 

Ţivite preprosto ţivljenje 

Ţivite preprosto ţivljenje, otroci, in delajte vse v zmernosti. Ko jeste, pijete, spite, počivate in 

se sproščate, zagotovite, da boste to delali v zmernih količinah. Ko zadovoljite vaše fizične 

potrebe, si ne smete prizadevati za še več, kajti to uničuje vašega duha. Pokora, Moji otroci, je 

nujno potrebna za to, da se Mi pribliţate. S tem mislim osebno ţrtvovanje. Post je le en 

primer pokore. Jaz sem pridigal o pomembnosti pokore ko sem še hodil po Zemlji. Prav tako 

je delal tudi Moj preljubi prerok, Sveti Janez Krstnik. 

S tem ko sem se postil 40 dni, sem to storil, da sem vam dal zgled. Le s postom, otroci, boste 

lahko iz sebe izgnali hudobca. 

Moji dragi otroci, veliko stvari vas še čaka. Zdaj še ne razumete, kaj se bo zahtevalo od vas v 

prihajajočih letih. Pomembno je, da se med tem časom pribliţujete Meni, da boste pripravljeni 

na preizkušnje, s katerimi se bodo soočali Kristjani po vsem svetu. 

Pojdite v Miru. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

 

KAKO PREPROSTO JE GREŠITI 

Ponedeljek, 24.januar 2011 ob 22:00 

Danes, Moja ljubljena hči, si končno doumela nevarnosti, ki jih predstavlja zavajalec, ko nisi 

molila. Molitev Roţnega Venca Boţjega Usmiljenja k Mojemu Večnemu Očetu je pomembna 

pri posvečevanju svoje duše. 

Grehu se je teţko izogniti, Moja ljubljena hči. Teţje je prejeti Moje posebne milosti, kot se je 

izogniti grehu v kakršnikoli obliki. Ko si bila poklicana, da bi opravljala to sveto Delo, boš 

vedno tarča hudobca, ki ob vsaki priloţnosti ţeli povzročati negativnost v tvojem ţivljenju. 

On bo uporabljal ljudi, ki te obkroţajo, kot sredstvo za napad, za kar moraš biti vedno na 

preţi proti njemu. Nikoli mu ne pusti zmagati, kajti ko mu uspe zmagati, okuţi duše in jim 

povzroči grozne bolečine, muke in trpljenje. On povzroči, da se prijateljstva razdrejo, zmedo, 

obup in vliva laţne misli v glave njegovih tarč. Nato, ko se Moji otroci počutijo krive zaradi 

svoje šibkosti, ker so podlegli skušnjavi, občutijo obliko nesreče, ki prinese v njihovo 

ţivljenje obup, bedo in odvračanje pozornosti. 



Moji otroci, vedno boste skušani v greh. Popolnost vaših duš je izredno teţko doseči in 

zahteva od vas izjemno disciplino in odločnost. Če in ko postanete ţrtev zapeljevanja hudobca 

in zagrešite greh, morate nemudoma moliti iz srca in prositi za odpuščanje. 

Redna Spoved je Zakrament, ki je zelo narobe razumljen. Le z tedenskim obiskom v 

spovednici lahko vaša duša ostane v stanju milosti. Ko je vaša duša posvečena na ta način, in 

preko dnevne molitve, šele takrat lahko obdrţite zavajalca na varni razdalji. 

Krivda greha 

Če trpite občutek krivde, kot posledica grešnega dejanja, ne glede na to kako hud je greh v 

Očeh Mojega Očeta, se ne bojte. Spreobrnite se, odprite svoje srce in prosite za odpuščanje. 

Krivda je negativen občutek. In čeprav sluţi, da vodi vašo vest, ni zdravo ostati v tem stanju. 

Prosite za milosti, preko molitve, da doseţete čistost duše, ki je potrebna, da bi Mi sluţili. 

Potrpeţljivost je pomembna. Nikoli ne dovolite, da bi vas greh speljal stran od Mene. Krivda 

ne sme nikoli preprečevati iskanja odpuščanja. 

Zapomnite si, otroci, da boste zaradi izvirnega greha vedno podlegli skušnjavi hudobca. Preko 

molitve, posta in predanosti Sveti Evharistiji se boste pribliţali Meni. To pa zahteva čas, ki si 

ga morate vzeti. 

Pojdite zdaj, Moji otroci, in si zapomnite eno stvar; nikoli se ne bojte priti k Meni, ko ste 

grešili. Nikoli naj vam ne bo nerodno prositi za odpuščanje, ko vam je resnično ţal. Vendar si 

zapomnite tudi, da ko tega ne storite, boste vedno znova in znova privabljali zavajalca in vaša 

duša bo pahnjena v temo. Tema privlači temo. Luč privlači luč. Jaz sem Luč. 

Obrnite se zdaj k Meni in naj Moja Ljubezen zasije v vaših ubogih, izgubljenih dušah. Tako 

zelo vas imam rad, Moji otroci, da ko Mi odprete svoja srca, ne glede na to kako osamljeno se 

počutite, vas ne bom nikoli odvrnil. 

Pojdite v miru in ljubezni. 

Vaš Nebeški Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

PRIPRAVITE SE NA OPOZORILO, RAZSVETLJENJE VESTI 

Petek, 28. januar 2011, ob 00:15 

Nocoj, Moja draga ljubljena hči, so ti bile dane milosti, da te okrepijo, da boš nadaljevala s 

tem svetim Delom. Po zvestobi Mojih ljubljenih in cenjenih vernih, ki so močno molili zate, 

boš ti, Moja hči hitro korakala naprej in dokončala Knjigo Resnice. Ne glede na to, koliko 

motečih dejavnikov ti stoji na poti, še vedno teţko odvrneš svojo dolţnost do Mene. To je 

Meni prijetno, vendar nimava več veliko časa. 

Svetu dajem ta poseben Dar – Knjige Resnice – Moja hči, da pokaţem Svojim otrokom, kaj 

morajo storiti, da se bodo lahko pripravili na Opozorilo, Razsvetljenje Vesti, ki je dano 

človeštvu, da se bodo lahko ustrezno pripravili na Moj Drugi Prihod. 



Tistim, ki ne verujejo Vame, mora vseeno biti dana moţnost, da preberejo Resnico. Ko se bo 

ta dogodek zgodil, potem ko bodo ta Sporočila dana svetu, bodo ljudje spoznali pristnost 

Mojih Besed, ki jih dajem preko tebe, Moja hči, za odrešenje človeštva. 

Mistični Dogodek bodo doţiveli vsi nad 7 letom starosti 

Ne počuti se prizadeto, ko bodo ljudje zavračali ta Sporočila, Moja hči. Le bodi hvaleţna, da 

jim bo dan ta Dar. Ljudje bodo spoznali Resnico te prerokbe, po tem ko se bo ta Mistični 

Dogodek, ki ga bodo po vsem svetu doţiveli vsi Moji otroci nad 7 letom starosti, zgodil. Tisti, 

ki bodo preţiveli ta dogodek bodo bolj previdni glede vsebine te svete Knjige. Teţko jo bodo 

prezrli, tudi, če je njihova vera šibka; drugi, ki nočejo slišati Resnice, morajo vseeno biti 

opomnjeni o vsebini tega Dela. 

Nikoli ne obupaj, Moj otrok, ko gre za reševanje duš. Vsi Moji preljubi otroci so se rodili iz 

Ljubezni Mojega Večnega Očeta. Ko so krenili iz svoje poti, ni bilo pomembno. Bog, Moj 

Večni Oče še vedno ljubi vsakega izmed Svojih otrok. 

Moj otrok, vera se lahko znova obudi po veri tistih, ki so blagoslovljeni s Svetim Duhom. 

Moji izbrani otroci, poslani, da zdaj posredujejo Mojo Besedo svetu, imajo sposobnost, da 

prinesejo solze veselja ubogim dušam, ki kričijo po usmeritvi zaradi svojih praznih, zmedenih 

ţivljenj. 

Glejte na vsakogar skozi Moje Oči 

Vedno glejte na svoje prijatelje, druţino, sosede in sodelavce skozi Moje Oči. Vedno glejte 

dobro plat v njih. Izkazujte jim ljubezen in začutili bodo Mojo Navzočnost. Pritegnjeni bodo k 

vam, a ne bodo vedeli zakaj. 

Posnemajte Mene, ki sem vam za zgled in pomagali Mi boste spreobrniti Moje izgubljene 

otroke. S tem ko boste močno molili za njih, jih lahko pripeljete bliţe k Meni. Z ţrtvovanjem 

in sprejetjem trpljenja, v zedinjenju z Menoj, lahko rešujete duše - tudi tiste duše, ki še niso 

zapustile Zemlje, kot tudi tiste, ki čakajo na Sodbo v Vicah. 

Nenazadnje naj vas opomnim, da imate dve moţnosti: Verjeti v Mene, tako, da odprete svoje 

srce za Resnico, ki je vsebovana v Evangelijih. Če ste izgubili vso vero, preberite le delček 

Mojih Naukov in Me potem prosite, da vam pokaţem Resnico v vaših srcih. Potem boste 

vedeli, katera pot vas bo vodila k Meni v Nebesa. Druga moţnost pa je, da si zatiskate oči in 

ne poslušate. Le molitev vernikov vam takrat lahko pomaga. Molitev Mojih vernih, zdruţena 

z molitvijo Mojega Roţnega Venca Boţjega Usmiljenja, dana Sestri Faustini v 20.stoletju, 

lahko reši vaše duše v trenutku vaše smrti. 

Molite Roţni Venec Boţjega Usmiljenja 

Molite, molite, molite Moj Roţni Venec Boţjega Usmiljenje zdaj, za vaše lastne duše in za 

duše neverujočih. Molitvene skupine bodo pomagale širiti Resnico, vlivati vero v tiste, ki so 

izgubili ves občutek kdo so in od kod so prišli. To bo pripomoglo, da se bo širilo evangeljsko 

razsvetljenje, ki bo zdaj občuteno v vseh predelih sveta. Zdaj se pribliţuje čas, da se prerokbe 

v zvezi z Mojim Drugim Prihodom na Zemljo začnejo razkrivati in razpletati pred nizom 

svetovnih dogodkov. 



Bodite pripravljeni, otroci, ob vsakem času. Ostanite v stanju milosti in naj bodo vaša srca 

odprta Mojim Naukom ljubezni in miru na Zemlji. Če bi vsi Moji otroci upoštevali Moje 

Nauke, potem v svetu ne bi bilo vojn, pohlepa, sovraštva ali revščine. Vsak dan se morate, 

vsak izmed vas, le za pol ure v tišini usesti in zbrati. 

Pojdite skozi Psalme, Prilike in se vprašajte: »Ali se ta nauk nanaša na moje ţivljenje v 

današnjem svetu?« Odgovor kot veste se glasi: da, seveda. Molite za moč, da boste spremenili 

svoja stališča in poglede na ţivljenje po smrti. Zapomnite si ta pomemben nauk: Zemlja je le 

kratek trenutek v večnosti. Edina prava sreča in večno ţivljenje je z Menoj v Nebesih, Raju – 

Kraljestvu Mojega Očeta. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

LJUBEZEN JE POT DO ODREŠENJA 

Sobota, 5. februar 2011 ob 11:50 

 

Moja draga ljubljena hči, danes so ti bile dane posebne milosti, ki so Mi omogočile, da te 

pritegnem bliţje k Sebi. Šele s tem, ko Mi boš blizu, boš lahko izkusila mir, ljubezen in radost 

v svojem srcu. Le z molitvijo in s predajanjem svojih teţav Meni, se boš lahko zedinila z 

Menoj. Ko se boš predala Meni, Moja hči, in Mi zaupala, takrat boš spoznala ljubezen, ki jo 

imam zate v Svojem Srcu. In ko jo boš spoznala, bo tudi tvoja ljubezen do Mene postala 

močnejša. Šele ko boš izročila vse svoje skrbi v Moje Roke, bo zanje poskrbljeno. 

 

Svojo resnično ljubezen do drugih lahko izkazuješ šele takrat, ko ljubiš Mene. Po ljubezni boš  

blagoslovljena z darovi, s katerimi boš lahko gledala druge ljudi skozi Moje Srce, ki je polno 

Ljubezni in Sočutja. 

 

Šele ko Mi boš izkazovala resnično ljubezen, se bo tvoje ţivljenje spremenilo in radost bo 

preplavljala tvoje vsakodnevno ţivljenje. Nikoli se ne bojte Moje Ljubezni, otroci. Na voljo 

vam je v izobilju, če bi se le obrnili k Meni in zaprosili zanjo. Ko prejmete to Ljubezen, 

bodite velikodušni z njo. Razširite Mojo Ljubezen vsepovsod, zato da me boste lahko vsi vi, 

še posebej mlačne duše, povabili v svoje duše. To je edina pot do odrešenja. 

 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

SVETOVNO SPREOBRNJENJE JE TIK PRED VRATI 
 

Nedelja, 6. februar 2011 ob 13:40 

 

Draga ljubljena hči, to je eno izmed zadnjih Sporočil v prvem delu Svetega Spisa v zbirki 

»Opozorilo.» 

 



Moji dragi otroci, kmalu boste spoznali Moj Obstoj preko kazni. Kmalu bo tistim, ki verujejo 

v Vsemogočnega Boga, kot tudi ateistom, dan končni Dar pred veličastnim dnevom, ko se 

bom vrnil, da bi Sodil.  

 

Ta velik dogodek bo odprl vaša srca in v začudenju boste priča čudoviti Ljubezni, ki vam jo 

bom pokazal s tem Dejanjem Usmiljenja. Veliko izmed vas se še ne zaveda, da Jaz ali Moj 

Večni Oče obstajava. Mnogi izmed vas, nedolţnih duš, morate razumeti, da vam bom izkazal 

Usmiljenje v času Opozorila.  

 

Ni pomembno kakšno ime Mi boste ţeleli dati. Takrat bo novo spoznanje zajelo vaše duše. 

Bodite hvaleţni, ko se bo to zgodilo, kajti ta kazen bo vaše odrešenje.  

 

Ko bo tega Dogodka konec, boste vsi verniki, tudi tisti, ki se bodo spreobrnili, ker bodo 

končno spoznali resnico, tvorili Mojo novo vojsko na zemlji. Vsi tisti, ki boste prosili za 

odpuščanje svojih grehov, ko vam jih bom razkril, boste ţeleli posredovati resnico tistim, ki 

so v temi.   

 

Zaradi tega Daru boste prizadeti, Moji otroci, ko se vam bodo posmehovali v Mojem Imenu. 

Bodite hvaleţni, ko se bo to zgodilo, kajti potem boste vedeli, da ne glede na to, kako boleče 

bodo te izkušnje, da ste resnično moji učenci. Pridruţili se mi boste v Raju, ko bo nastopil čas 

za to. Nikoli se ne bojte svoje vere, moji ljubljeni. Če bi le za trenutek lahko videli popolno 

veličastje, ki ga je Moj Oče ustvaril za vas v Raju, bi vaše človeške oči ne prenesle pogleda na 

Luč in Slavo. Ko boste nekoč to uzrli, potem Me boste, ne glede na vašo navezanost na to 

zemljo, čeprav je lepa, ker je tudi njo ustvaril Bog, rotili, da bi se mi lahko pridruţili v Raju. 

 

 

Sporočilo ljubezni za ateiste 

 

Zapomnite si mojo poslednjo lekcijo. Ateisti, kjerkoli ste ţe, poslušajte zdaj to Sporočilo, 

četudi vam je to teţko storiti. Vsakdo izmed Mojih otrok na zemlji čuti v nekem obdobju 

svojega ţivljenja ljubezen. Ko čutite ljubezen v srcih, je ne morete videti, se je dotakniti in jo 

morda teţko opišete. Nobena znanstvena metoda ne obstaja s katero bi jo lahko ocenili. 

Zaradi Ljubezni ste poniţni, širokosrčni, Ljubezen vam lahko pomaga, da počnete velike 

ţrtve. Ljubezen vas lahko naredi zmedene, a je tudi strastna. Ljubezni ni ustvaril človek. 

Ljubezen je Boţji dar. Prihaja le iz enega Vira. Ljubezen je Bog. Bog je Ljubezen. Tako 

preprosto je to. Odprite svoja srca čisti Ljubezni, ki jo imava Jaz in Moj Oče do prav vsakega 

izmed vas. Glejte Name tako kot bi otrok gledal na starša. Pokličite Me in napolnil bom vaša 

srca s Svojo Ljubeznijo. Ko se bo to zgodilo, se ne boste nikoli več odvrnili od Mene. 

 

Vaš ljubeči Odrešenik  

Jezus Kristus 

 

 

 

OBJAVI MOJA SPOROČILA PO VSEM SVETU 
 

Ponedeljek, 7.februar 2011 ob 22:00 

 



Moja hči, malo si zašla in zdaj prosiš za moč, da bi prejela zaupanje in pogum za 

izpolnjevanje Mojih navodil. To je dobro. Posveti mi svoj čas, tako kot je Moja ljubljena Mati 

zaprosila, kajti tvoja duša mora ostati čista, ko posreduje Mojo Besedo. 

 

Zdaj te moram prositi, da začneš načrtovati izdajo Mojega dragocenega Opozorila, ki je Dar 

za vsakogar na tem svetu. Ljudem je potrebno podati podrobnosti o tem po internetu in po 

vsem svetu, do konca februarja. Pohiti, otrok, stori, kar mora biti storjeno, tako da bo čim več 

ljudi lahko to slišalo. Nameni temu svoj čas, Moja ljubljena hči, ker je zdaj to nujno. Ta 

prošnja naj te ne preplaši. Ta prošnja poudarja nujnost, da se to razširi, da bo čim več ljudi po 

svetu pripravljenih. V času Opozorila, ko se jim bodo njihovi grehi razkrili pred očmi, bodo 

ljudje lahko iskali spravo. 

  

S pripravo bodo ogromno pridobili. Zaradi tega Spisa bodo preţiveli Opozorilo. Po Opozorilu 

bodo čisti. Zaradi prejetih blagoslovov se bodo lahko soočili s preizkušnjami, ki bodo sledile 

Opozorilu. 

 

Sprejmi ta Dar, Moja hči. Ne bodi preplašena ali obupana. To je Dar za človeštvo. To, da si 

sprejela ta klic, pomeni da si trpela, a ne na takšen način, kot si si zamišljala. Trpela si zaradi 

skušnjav. Tvoji dvomi so ti preprečili, da bi prejela mir in radost v svojo dušo, ki ti pripadata, 

če bi Mi dovolila, da te prevzamem, in te vodim. Čas je, da se Mi popolnoma predaš, Moja 

hči. Daruj mi svojo svobodno voljo kot Dar in dal ti bom največji in najdragocenejši Dar: Mir, 

radost in močno ljubezen do Mene v vsakem delčku tvojega bitja. Pridi zdaj, Moja hči. Bodi 

Moja. Končno se zedini z Menoj. Daj Mi vso svojo ljubezen, trpljenje, skrbi in tegobe. 

Odstrani jih zdaj. Šele tedaj in samo tedaj boš resnično svobodna in lahkega srca. 

 

Za to Delo boš potrebovala moč, Moja hči. Ti nisi le glasnica. Dajem ti Dar preroštva. Zakaj? 

Zato ker boš ti, Moja preljuba prerokinja, ključna, da boš po vsem svetu širila Dobro Novico o 

Mojem Drugem Prihodu, ko se bom vrnil na zemljo.  

 

Vem, da je lahko ta novica zate šok, toda ti si se za to nalogo ţe zelo dolgo pripravljala, le da 

se tega nisi zavedala. Da ti pomagam pri tej nalogi, sem ti dodelil številne svetnice in 

svetnike, da ti bodo pomagali. Med njimi so Sv. Benedikt, Sv. Avguštin, Papeţ Janez Pavel II, 

Sv. Favstina, Sv. Malahij in Sv. Terezija Avilska. Sčasoma bom razkril še druge. Vsi zdaj 

delajo na tem, da podprejo tvoje delo, ki je eno najpomembnejših dano človeštvu v tem 

ključnem obdobju zgodovine. 

. 

Ne boj se, Moja hči, Več kot sposobna si za to nalogo. Zakaj misliš, da zahtevam takšno 

disciplino od tebe?  Še vedno moraš prehoditi nekaj poti v svojem duhovnem razvoju, ampak 

vse to bo sčasoma prišlo. Nadaljeval bom s privatnimi pogovori s teboj, medtem ko bo izšel 

Prvi Izvod. Ljubim te, Moja hči, Vem, da Me ljubiš. Vem, da je to zate zelo teţko zaradi vseh 

teh pritiskov, toda vztrajala boš in postajala vse močnejša. Tvoja moč in hitro delovanje uma 

bosta zagotovila, da se bo ta pomembna zbirka Sporočil razširila med Moje otroke vsepovsod, 

v vse drţave.  

 

To je za zdaj vse. Hvala, ker si si vzela čas, da si meditirala in se Mi odzvala ta večer. 

 

Tvoj ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 



 

SPOROČILO OD SVETEGA DUHA 

Sobota, 12.februar, 2011 ob 15:30 

Prišla je ura, da zdaj vstaneš in vzameš to Čašo - pij iz nje, kajti to je Čaša Odrešenja. Ko boš 

pila iz te Čaše boš pripravljena, da jo deliš s človeštvom. Zdaj se pripravi in razodeni 

Kristusove Besede, da bodo duše lahko rešene v času Opozorila. 

Ne zapravljaj niti enega trenutka, kajti ta Veliki Dogodek se pribliţuje. Svet bo imel na voljo 

le malo časa, da prebere vsebino na internetu, toda to obdobje bo ključno za rešitev milijonov 

ljudi pred peklenskim ognjem.  

To je velika odgovornost, toda zdaj si pripravljena. 

Pojdi zdaj v ljubezni in miru. 

Sveti Duh 

 

 

 

 

 

VZPON ARABSKEGA SVETA – TRIJE SVETOVNI VODITELJI BODO 

UMORJENI  
 

Četrtek, 17.februar, 2011 ob 23:45 

 

Moja draga ljubljena hči, danes sem poln radosti, ker je pomembna serija Sporočil zdaj 

pripravljena za objavo vsemu človeštvu. Kmalu boš videla kako bodo vse drţave iskale ta 

Sporočila. Ne skrbi za svojo varnost. Jaz bom vselej ščitil tebe in tvojo druţino. Čeprav sem 

poln ljubezni do tebe, Moj otrok, pa je Moje Srce zlomljeno in se globoko ţalostim zaradi 

trpljenja, ki ga povzroča zvijačna druţba, ki načrtuje prevzem drţav.   

 

Drţave bodo prevzeli tako, da bodo prebrisano odstranili voditelje*, nato pa ponudili pomoč. 

Kupili si bodo prijateljstvo novih reţimov, dokler jih ne bodo spravili pod svojo kontrolo. Ta 

nova oblika kontrole bo slabša kot so bili diktatorji, lačni po oblasti, in ki so jih zrušili v 

imenu svobode.  

 

Opazuj zdaj, Moja hči, s kakšno hitrostjo se bo arabski svet zdruţil proti Mojemu ljudstvu, 

Judom. Opazuj, kako se bodo vsi njihovi zavezniki obrnili proč od njih in jih pustili 

izpostavljene.  

 

Moja hči, ko se bo zgodilo Opozorilo, bo po spreobrnjenju, ki se bo zgodilo, laţje prisluhniti 

Mojim Besedam. Tedaj se bodo Moji sveti verniki zdruţili in se uprli proti tiraniji, ki se bo 



pojavila v zahodnem svetu, še posebej v Evropi. Borite se za pravico, da boste lahko molili. 

Če se ne boste borili, ne bo to verska vojna, temveč genocidna.  

 

Kmalu bodo umorili tri svetovne voditelje, enega za drugim. Zapomnite si, da bodo vsakega 

svetovnega voditelja usmrtili zaradi zarote zlobne skupine podtalnih organizacij, ki vladajo v 

vseh narodih, čeprav jih ne morete videti, ker so reve. Toda ne bodo se več dolgo skrivali. Ko 

bodo imeli kontrolo v svojih rokah, bodo ţeleli vašo pozornost in zahtevali vaše spoštovanje.  

 

Opozorilo bo pomagalo rešiti Moje otroke vsepovsod. Moj Dar Spreobrnjenja bo dan tudi 

tistim, ki ustvarjajo zaroto, da bi si pod kontrolo pridobili Boţjo Zemljo. Če bi le spoznali, da 

ta moč ne bo nikoli njihova, bi se morda zaustavili, toda zaslepljeni so.  

 

Še več Mojih angelov**, ki so na zemljo prišli v podobi človeških bitij, bo pomagalo pokazati 

tem ubogim zavedenim dušam Resnico. Veliko se jih bo spreobrnilo. Nekateri se ne bodo.  

 

Moja hči, hitro razširi Besedo. Imaš le nekaj tednov pred seboj. Uporabi vsa sredstva, ki so ti 

na voljo. Bodi pogumna. Stori prav vse, da bodo vsi Moji otroci, v vseh narodih, razumeli 

pomen Mojega posebnega Daru, ko se bo Moja Roka iztegnila iz Nebes, da reši njihove duše. 

 

Tisti, ki se ne bodo takoj spreobrnili, bodo to storili pred preganjanjem, ko se bo vedno več 

ljudi vračalo nazaj k Meni. To bo zelo teţko obdobje za vse ljudi. Vendar bodite potrpeţljivi, 

kajti pred vami so dobri časi, ko se bo mir vrnil na Zemljo. Po tem prebujenju, bodo Moji 

otroci spoznali Ljubezen, ki jo imam do njih in bodo stekli nazaj v Moje Naročje. Ko se bo to 

zgodilo, bo nastala Moja vojska in branila Moje Kraljestvo pred zavajalcem, čigar vladavina 

bo zelo kratka. 

 

To je prelomna točka v zgodovini človeštva, otroci. Zelo kmalu boste to spoznali. Ko se bo 

zgodilo Opozorilo, boste odstranili vse skeptične misli in odprli svoja srca za Resnico. 

 

Pojdi zdaj, Moja hči, v miru in ljubezni do vsega človeštva. 

 

Jezus Kristus, 

Judovski Kralj 

 

Opomba: glasnica bi rada pojasnila svetu razlog zaradi česar ne more povedati imen 

voditeljev ( dva iz arabskega sveta in eden iz Evrope). To je zaradi spoštovanja do njihovih 

družin in da se izogne nepotrebnemu nemiru. Kljub temu je predala ta Sporočila številnim 

predstavnikom cerkve in medijem. Sporočila so pod embargom in bodo objavljena takoj, ko se 

bodo ti umori zgodili (vsi v zelo kratkem času).  

 

**Glasnica izraz »angeli« razume, da so to »izbrani glasniki«, ki posredujejo Božja Sporočila 

in pomagajo širiti spreobrnjenje. 

 

 

 

ZADNJE SPOROČILO ZA KNJIGO OPOZORILO 

 
Sobota, 19.februar 2011 ob 15:00 

 



Moja draga ljubljena hči, zelo se trudiš poslušati Moja navodila, da svojo dušo očistiš grehov. 

To Mi je v resnično zadovoljstvo. Prosim, bodi eno uro na dan v tišini z Menoj, da te 

pritegnem bliţje Mojemu Presvetemu Srcu.  

 

Veliko močnejšo se boš počutila, če boš to počela. Začni ţe danes in preţivi čas v Moji 

druţbi, da ti lahko razsvetlim srce in olajšam tvoja bremena.  

 

Danes bi ti ţelel razkriti Svojo ţeljo za človeštvo; da bi ljudje pripravili svoje ţivljenje na 

Opozorilo. Moja hči, tisti izmed vas, ki se ne boste uspeli pripraviti, boste potrebovali veliko 

molitve.  

 

Veliki Dar Opozorila bo zdaj prišlo nad svet. Vsi bodo dobili priloţnost uţiti radost, ko bodo 

končno spoznali resnico Mojega Obstoja. Moli za vse ljudi, Moj otrok, da bodo zbrali pogum 

in Me prosili odpuščanja.  

 

Končno, Moja hči; Moji otroci vsepovsod so začeli odpirati oči. Zdaj so se začeli zavedati, da 

se svet spreminja. Svet, ki so ga nekoč poznali, je prešel v novo fazo. Ta nova faza bo vodila 

do številnih stopenj, preden bodo Moji otroci končno pripravljeni za Novi Raj.  

 

Paraziti zavajalca se bodo na ţalost trmasto borili vse do svojega grenkega konca. Molite za te 

uboge, zaslepljene duše, da bo ţarek luči napolnil njihova srca, ko bodo stopili v stik z 

Mojimi zvestimi verni. Vam, Moji verni, sem vam podelil milosti, da pomagate spreobrniti 

vse te duše, izgubljene v divjini in v zmedenem stanju, ki ga je v njihovih dušah povzročil 

satan. 

 

Prerokbe Marijinih prikazovanj iz La Saletteja, Fatime in Garabandala se zdaj 

razpletajo. 

 

Vse prerokbe, ki so bile dane blagoslovljenim glasnikom iz krajev La Salette, Fatima in 

Garabandal, se bodo začele razpletati pred svetom. Jaz, vaš Odrešenik, zdaj kličem vseh, več 

kot tisoč vernikov, ki poznate in sprejemate te prerokbe in vas prosim, da molite za duše 

vsega človeštva. Odprite svoja srca tem novim Sporočilom –zadnjim prerokbam te vrste, ki so 

dane vsem Mojim otrokom, preden se bom vrnil Sodit. 

 

Poziv vsem sluţabnikom Cerkva 

 

Pozivam vse Svoje svete sluţabnike iz vseh denominacij, ki častijo Mojega Večnega očeta, da 

Mi zdaj prisluhnete: Ne dovolite, da bi vas prevaral zavajalec, preko svojega laţnega preroka, 

da bi verjeli v laţ, ki bo kmalu storjena v njegovem imenu. Takrat bo zelo teţaven čas za vse 

vas, ki Me ljubite, kajti zelo boste zmedeni.  

 

Laţni prerok in antikrist 

 

Bodite pozorni na laţnega preroka, ki bo poskusil voditi Mojo Cerkev, kajti on ne prihaja iz 

Hiše Mojega Večnega Očeta. Izgledalo bo, kot da prihaja iz Hiše Mojega Večnega Očeta, 

ampak to ne bo res. Bodite pozorni tudi na prijateljstvo, ki jo bo izkazoval do antikrista, kajti 

onadva bosta dva izmed najbolj zvitih privrţencev satana, oblečena v ovčjo preobleko. Imela 

bosta moč delati čudeţe kot so jih v starih časih, vendar te moči bodo satanske. Vselej morate 

ostati v posvečujoči milost, da boste lahko branili svojo Vero. Molite za Moje svete 

sluţabnike, mlačne v svoji veri, ki bodo pritegnjeni v naročje zavajalca. On jim bo privlačen, 



ker bo ponujal vznemirjenje, strast, tako imenovano ljubezen, polno ponosa in njegovi 

karizmatični osebnosti se bo teţko upreti. Če boste šli po tej poti, Moji sveti sluţabniki, vas 

bom za vso večnost izgubil. 

 

Morda se sprašujete: »Zakaj bi ti dogodki povzročali takšne stiske?« Spraševali se boste, 

zakaj Jaz vse to dopuščam: » Jezus zagotovo, v Svojem Usmiljenju, ne bi dopustil teh stisk?« 

Toda, moram jih dovoliti, kajti samo preko teh stisk bo lahko prišlo do poslednjega boja med  

Mojim Večnim Očetom in hudobcem. Brez tega poslednjega spopada satan ne more biti 

dokončno vrţen v brezno večnega Pekla.  

 

Bodite pozorni na to prevaro. Ne dovolite, da bi svoje duše izgubili na tak način. Molite, 

molite, molite za milosti razločevanja, da boste lahko spoznali tega laţnega preroka, kakršen 

je v resnici: Demon, ki je poslan iz globin pekla, da bi vas odvrnil proč od Mene. Bodite 

hvaleţni, da ste njegove tarče. Zaradi vaše zvestobe do Mene, se boste lahko soočili z 

ultimativnim testom - testom vaše vere. Nikoli več se vam ne bo potrebno soočiti s takšnim 

testom, zato bodite pripravljeni. Pridite zdaj k Meni vsi Moji sveti sluţabniki, preden bo 

prepozno. 

 

Vaš ljubljeni Odrešenik  

Jezus Kristus 

 

DEMOKRACIJA BO IZGINILA – DUHOVNIKI BODO MUČENI 

Četrtek, 3.marec 2011 ob 23:00 

O draga ljubljena hči, vesel sem tvoje navzočnosti ta večer. Tvoja odsotnost Mi je bila 

nekoliko boleča, vendar sem vedel, da se boš kmalu vrnila nazaj k Meni. 

Prosim, pozorno poslušaj. Zavedam se, da si zaposlena v svojem ţivljenju, vendar se moraš 

vseeno zavedati nujnosti tega Sporočila. Moje Besede ti dajem v najpomembnejšem obdobju 

v zgodovini človeštva. Kajti v tem obdobju bo svet zdaj doţivel spremembe, ki jim človeštvo 

doslej še ni bilo priča. 

Pripravite se zdaj, Moji otroci, kjerkoli ţe ste v svetu. Zelo kmalu bo vsakemu izmed vas, po 

Mojem Usmiljenju, dan eden izmed najdragocenejših Darov. Moje Opozorilo, ki vam bo 

dano, bo povzročilo spreobrnjenje povsod po svetu. Ko se bo to zgodilo - po tistem, ko bo 

Zemlja obmirovala - se bo, po sprejetju Resnice, vsepovsod razširila Ljubezen. 

Satanovi privrţenci bodo teţko ubranili svoje zlobno vedenje v stiku z ljubeznijo in lučjo, ki 

bo sijala skozi vas. Vendar kljub temu, da bo ta veliki dogodek, ki vas bo preplašil, povzročil 

mnogo spreobrnjenja, se morate nanj vseeno pripraviti. 

Sprejmite, da se bo ta prerokba uresničila. Le peščica ljudi bo to prerokbo zanikala, med in po 

uresničitvi le-te. Kljub temu, pa se bodo mnogi še naprej obračali stran od Mene. Po 

Opozorilu bo sledilo Veliko Preganjanje. 

Duhovniki bodo trpeli 



Moja vojska ljubljenih vernih bo pogumno vstala in branila Moj Obstoj. Kljub temu pa se 

bodo tudi tisti, za katere ne boste pričakovali, vključno z voditelji Moje Krščanske cerkve, 

postavili na stran hudobca in njegovih parazitov. Zapeljani bodo zaradi svoje šibke vere. 

Videli boste kako bodo Moji zvesti sveti sluţabniki morali braniti svojo vero. Krutost, ki jim 

bo izkazana, bo podobna tisti, ki so jo Meni izkazali Moji rablji. Prisluhnite temu vsi, ki 

sledite Meni: Naj vas ne premami, da bi hodili po poti izdajalcev, četudi ste prestrašeni. 

Nikoli ne podlegajte njihovim laţnim obljubam. Bodite pogumni. Molite za moč. 

Preganjanje ne bo trajalo dolgo 

Pripravite se verniki, kajti tudi vaši najbliţji se bodo odvrnili od Vere. Morda boste osamljeni, 

zasmehovani in javno posmehovani. Prezrite njihove ţalitve. Vse vas bom vodil in varoval, 

kajti vse to ne bo trajalo dolgo. Najbolj boleče trpljenje, ki ga boste občutili, bo njihova 

nezvestoba do Mene, do Resnice. 

Nekrščanski narodi bodo imeli nadzor 

Molitev lahko pomaga zmanjšati nekatere katastrofalne dogodke, ki se bodo razpletli. 

Preganjanje, ki bo povzročeno tistim izmed vas, ki verujete v Mene in Mojega Večnega 

Očeta, bodo povzročali narodi, ki nimajo ljubezni - ljubezni do Boga. Edina ljubezen, ki jo 

imajo v svojih srcih, je do oblasti nad manj srečnimi drţavami. Nadzor je njihov glavni cilj. 

Njihov glavni cilj je slava in pridobivanje bogastva ter nadzora nad vami, vašo drţavo in nad 

tistimi izmed vas, ki se Mi nočete odpovedati. Če se boste vdali, Moji otroci, se boste zelo 

teţko vrnili nazaj k Meni. Ogromno poguma boste potrebovali proti temu močnemu 

nasprotovanju, vendar boste zmagali. Če boste trpeli zaradi strastne ljubezni, ki jo čutite v 

svojih srcih do Boga, Mojega Večnega Očeta, potem boste to trpljenje sprejeli z veseljem v 

svojih dušah. 

Vzpon novih diktatorjev 

Nenadne spremembe v svetovnih razmerah, ki so se do sedaj zdela kot malenkostni nemiri, se 

bodo zdaj pojavile kot razbesnele vojne. Vojne bodo vodile do pomanjkanja hrane. 

Demokracija se bo hitro razblinila in vstali bodo zlobni diktatorji. Ti diktatorji pa bodo zelo 

previdni, glede tega, kako se jih dojema. Prišli bodo kot mirovni pogajalci in kot »odrešitelji«. 

V zameno za to, da vas hranijo, bodo nadzorovali vaše imetje, ki bo nato postalo njihovo. 

Dobiti boste morali dovoljenje, da boste lahko nahranili vaše druţine. Da boste lahko 

potovali, boste potrebovali posebno obliko identifikacije in boste morali sprejeti ţig – ţig 

zveri. Beţite, Moji otroci, skrijte se, kajti to še ni vse. Diktirali vam bodo, kako morate moliti, 

kajti oni ne sluţijo Bogu. Ti diktatorji so satanova vojska, Moji otroci. Oni hočejo ukrasti 

vaše duše. 

Tisti, ki verujete Vame, se pripravite. Takoj se vrnite v svoje cerkve. Molite k Bogu Večnemu 

Očetu. Zbirajte se v skupinah in molite, molite, molite. Prosite zdaj za odpuščanje svojih 

grehov, da boste, v času Opozorila, s poniţnostjo sprejeli stanje vaših duš. Ničesar se vam ne 

bo treba bati. 

Molite tudi za svoje druţine in prijatelje, svoje otroke in svoje sosede. Vsi se morajo 

pripraviti. Mnogi se bodo takrat, ko bodo priča Resnici Mojega Obstoja, spreobrnili. Mnogi 

ne bodo mogli prenesti šoka, ko bodo videli, kako so Me uţalili. Drugim pa preprosto ne bo 

mar. Minute zdaj tečejo. 



Prosite Me, da vam pomagam 

Vsa znamenja, ki so bila napovedana, so povsod okoli vas, otroci. Spoznajte jih in jih 

sprejmite za to, kar so: Vstaje, potresi, poplave in podnebne spremembe. Ta znamenja se bodo 

zdaj stopnjevala. Denarja je v teh časih vse manj, tako bo tudi z vašo hrano. Ne verjemite, da 

je vse izgubljeno, kajti ko Me boste prosili za pomoč, bodo vaše molitve uslišane. Vse vas 

bom drţal za roko in vam pomagal skozi to krizo, toda odpreti morate svoja srca. Ne 

pridruţite se hudobčevemu načrtu. Ohranite čistost srca in duha. Bodite poniţni. Nikoli se ne 

bojte braniti svojo pravico za verovanje v Mene. 

Čas, da pripravite svoje duše 

Ura je prišla. Pojdite zdaj, Moji otroci, in pripravite svoje duše. Po Zakramentih prosite za, 

milosti, ki so potrebne za posvečenje vaših duš. Nato Me prosite, da vas sprejmem v Svoje 

Naročje. Prosite za odrešenje. Moja Ljubezen in Sočutje do vsakega izmed vas presega vaše 

razumevanje. Opozorilo - eden izmed najbolj milostljivih Darov, ki vam ga lahko vsem dam, 

pred poslednjo sodbo, morate sprejeti. Bodite hvaleţni za ta čudoviti Dar. Takrat ko se bo 

zgodilo spreobrnjenje v vsakem kotičku sveta, boste resnično pripravljeni na Nova Nebesa in 

Zemljo, ki se bosta zdruţila v eno – Moj Raj in veličastna dediščina, do katere ste vsi 

upravičeni – če se boste zanjo odločili. 

Počakajte zdaj na Moje Opozorilo, Moji otroci, kajti ta čas je ţe zelo blizu. 

Vaš ljubeči Odrešenik, Pravični Sodnik in Usmiljeni Jezus Kristus 

 

VSI KRISTJANI SE ZDAJ POKESAJTE, KATOLIČANI MOLITE ZA 

PAPEŢA BENEDIKTA 

Sobota, 5.marec 2011 ob 10:00 

Moja ljubljena hči, zopet sva zdruţena. Zaposlena si bila nekaj zadnjih dni. Si opazila moč, ki 

ti jo dajem, tako v veri, kot telesu? To je zato, ker Mi je tvoje delo tako prijetno. Prosim, da  

medtem ko objavljaš ta Sporočila, spodbujaš čim več ljudi, naj zdaj prosijo za odpuščanje 

svojih grehov. Ni pomembno, kateri Krščanski veroizpovedi pripadajo. Izkazati Mi morajo 

zvestobo, poniţnost in prositi za Odrešenje. 

To preprosto dejanje jih bo naredilo močnejše v času dogodka, ki ga imenujem Opozorilo. Vsi 

se pokesajte, da boste rešili svoje duše. Nemudoma se pripravite na Opozorilo, kajti tisti, ki ne 

boste v posvečujoči milosti, ga morda ne boste preţiveli. 

Moja ljubljena hči, ţelim, da še naprej hitro širiš Besedo o teh Sporočilih. Razloţil sem vam 

ţe, da morajo biti dana čim več ljudem v najkrajšem moţnem času. Medtem ko se pribliţuje 

ta dogodek, se bo pribliţeval tudi dogodek povezan s Svetim Vatikanom. 

Zaprosi vse, naj molijo za Mojega ljubljenega Svetega Predstavnika Papeţa Benedikta, kajti 

obkroţen je s sovraţniki Mojega Večnega Očeta. Molite za duhovnike, ki še nikoli niso 

omahovali v veri do Mene ali Mojega Večnega Očeta. 



Vzpon laţnega preroka 

Zdaj morate močno moliti, kajti vsi boste priča napadu na Mojega Svetega Predstavnika. 

Molite, molite, molite, zato, da bo laţni prerok prepoznan za to kar v resnici je. Bodite 

pozorni na njegovo obnašanje, na to kako bo iskal pozornost, na kakšnem način bodo Moji 

zavedeni sveti sluţabniki padli v strahospoštovanju pred njegove noge. Pazljivo poslušajte kaj 

bo govoril. Njegova poniţnost bo laţna, njegovi nameni bodo hudobni in ljubezen, ki jo bo 

izţareval bo le do samega sebe. Videti bo inovativen, dinamičen – dih sveţega zraka. Čeprav 

bo zagnan in energičen, njegove moči ne bodo prihajale od Boga Večnega Očeta. Te moči 

bodo prihajale od satana, hudobca. 

Molite, molite, molite, kajti vi, Moji otroci, morate biti na preţi. Zdaj Me potrebujete, da vas 

vodim, ko se bodo te prerokbe razodele človeštvu. Bodite močni, zvesti Mojim Naukom. 

Molite v skupinah. Molite Sveti Roţni Venec, da boste zaščiteni pred hudobcem. 

Zapomnite si eno lekcijo: Moji Nauki se nikoli ne spreminjajo. Enaki so, kot so vedno bili. 

Kot sem ţe prej povedal: če bodo Moji Nauki prirejeni, preoblikovani, ali kot se bo zgodilo; 

izkrivljeni na način, ki se zdi čuden ali v nasprotju z Mojimi Nauki, se obrnite stran in molite 

k Meni, da vas bom vodil. 

Vaš Nebeški Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

TOLAŢILNE BESEDE TISTIM, KI DVOMIJO V TA SPOROČILA 

Nedelja, 6.marec 2011 ob 15:00 

Moja hči, ostani močna. Ne smeš se mučiti z branjem komentarjev na Internetu, ki dokazujejo 

sovraštvo, ki ga mnogi, mnogi izmed Mojih otrok izkazujejo Meni. Zavračanje Mene se ni 

začelo in ne končalo ko sem bil Kriţan. Še danes se nadaljuje, kot neposredna posledica 

sovraštva, ki ga širi satan po Mojih otrocih. Trpela boš v Mojem Imenu, kot tudi Moji 

ljubljeni verni, ki si bodo drznili Me braniti. To, Moja ljubljena hči, ni nekaj novega. To je le 

šokantno zate, ker to doţivljaš. 

Tudi Moji verni, ki trdijo, da verujejo Vame, bodo ta Sporočila teţko prebavili. Sčasoma, ko  

jim bo dan dokaz, bodo vsi tisti, ki Me sovraţijo, ponovno ovrednotili svoja stališča. Nekateri 

bodo jokali, ko jim bo pokazana sladkost Resnice. Drugi bodo še vedno dvomili, ker delajo 

napako in se odločajo po človeškem umevanju. 

Pojdite zdaj, molite za vse tiste, ki dvomijo v ta Sporočila. Edino prav je, da dvomijo. Tisti, ki 

govorijo v Mojem Imenu, morajo sprejeti, da bodo izzvani, in to upravičeno. Zaradi tega 

morajo biti vsa Sporočila previdno obravnavana. 

Pojdite zdaj v miru in ljubezni. Zapomnite si, Jaz ljubim vse Svoje otroke, tudi tiste, ki Me 

sovraţijo.  

Vaš ljubeči Odrešenik, Jezus Kristus 



Sodnik vsega človeštva 

 

ČLOVEK JE KAZNOVAN V TEM LETU OČIŠČEVANJA 

Petek, 11.marec 2011 ob 15:30 

Moja ljubljena hči, Očiščevanje, ki ga bo utrpelo človeštvo po vojnah, potresih, vulkanskih 

izbruhih, cunamijih, vročinskih valovih in zemeljskih plazovih, se bo nadaljevalo zaradi 

grehov človeštva. 

Le tisti, ki bodo prišli k Meni, svojemu Nebeškemu Odrešeniku in svojemu Stvarniku, 

Mojemu Očetu, njihovemu Očetu, bodo lahko rešeni. Nikoli se ne bojte Mojega Očeta, kajti 

On ljubi vse Svoje otroke. Kljub temu pa bo kaznoval tiste, ki nočejo sprejeti Njegovega 

Obstoja. Njegova Potrpeţljivost se bliţa koncu, medtem ko se še naprej širi zlo, pomanjkanje 

vere in človeška nespodobna ljubezen do samega sebe.  

Moj Večni Oče, Bog Stvarnik vsega, ljubi vse Svoje otroke s tako neţnostjo, kot jo starši 

čutijo do svojih otrok. Vendar je On kot odgovorni starši, ki storijo, da so njihovi otroci 

kaznovani, če storijo dejanja, ki so agresivna ali nesprejemljiva. Zaradi tega se bo zdaj Jeza 

Mojega Očeta spustila na svet. To leto je, kot sem ti povedal, Moja hči, leto Očiščevanja. 

Ljudje povsod po svetu bodo spoznali, da ti dogodki niso naravni. Povzroča jih Boţje 

posredovanje, da bi človek končno spoznal Resnico Svetega Pisma. 

Molite, molite za spreobrnjenje. 

Vaš ljubljeni Jezus Kristus 

 

POTRES V EVROPI IN SVETOVNA VOJNA 

Petek, 18.marec 2011 ob 00:00 

Moja draga ljubljena hči, z veliko Ljubeznijo prihajam, da bi nocoj govoril s teboj, kajti 

poznam muko, ki si jo trpela. Trpljenje, ki si ga zdaj darovala za duše, pomeni, da bi bile te 

duše pogubljene, če tega ne bi storila z veseljem. 

Moja hči, ta Sporočila so pristna, vendar se moraš z Menoj pogovarjati le med molitvijo ali po 

njej. To je pomembno, ker lahko zavajalec včasih poskuša poseči vmes, razen če si v tihi 

molitvi z Menoj. 

Svetovna Vojna 

Moja hči, prerokbe, o katerih sem govoril, se bodo kmalu zgodile. Mojemu ljubljenemu 

Predstavniku ne preostane več veliko časa v Vatikanu, glede na dogodke, ki so se razpletli v 

Marcu. Drugi dogodki, katerim bodo ljudje zdaj priča, vključujejo potres v Evropi, ki bo 

mnoge šokiral. Vendar bo to očiščenje pomagalo zdruţiti ljudi, kar bo za dobro vseh. Drugi 



svetovni dogodki vključno z vulkanskim izbruhom, se bodo zdaj zgodili (*podrobnosti o 

lokaciji in mesecu ima glasnica), medtem, ko bo vojna na Bliţnjem Vzhodu vključevala druge 

narode. Drugi narodi z Zahoda bodo izzvali Rusijo in Kitajsko. Vse se bo končalo v Svetovni 

Vojni. 

Molitev bo omilila resnost teh dogodkov 

Molitev bo povročila spreobrnjenje. Spreobrnjenje bo po molitvi omililo resnost teh 

dogodkov. 

Trpljenje bo prineslo Poniţnost – Zaradi Poniţnosti bodo duše rešene 

Moja hči, ko svet še naprej doţivlja te vznemirjajoče dogodke, bodo tisti, ki trpijo, postali 

poniţni. Zaradi poniţnosti bodo lahko rešeni. Vse to je potrebno, da se svet pripravi za Moj 

Drugi Prihod. Ta dan ni več daleč. Ta dan, Moja hči, bo dan velike slave za vernike. Naj bo ta 

dan v ospredju vaših misli, ker bo katerokoli prejšnje trpljenje, ki ste ga pretrpeli v Mojem 

Imenu, do takrat pozabljeno. 

Vse prerokbe, napovedane v Knjigi Razodetja, se zdaj odvijajo v svetu. Prosim, prosim, da 

tisti, ki razumete pomembnost teh dogodkov, razloţite ostalim nujnost, da prosijo Boga za 

odpuščanje, ki je potrebno za očiščenje njihovih duš. 

Dvom v Moja Sporočila 

Moja hči, vedno, vedno poslušaj Moja Sporočila s svojim srcem. Ti veš, da prihajajo od 

Mene, tvojega Nebeškega Odrešenika, čeprav boš včasih zaradi drugih v prepričanju, da temu 

ni tako. To Me zelo boli. Razumem, da veliko tvojih dvomov izvira iz skrbi, da nočeš zavajati 

ljudi. Zdaj moraš dokončno odstraniti vse takšne misli. 

Prepusti Mi svojo voljo  

Ti, Moja hči, bi bila močnejša, če bi ti duhovnik dal duhovno podporo, ki jo potrebuješ. Na 

ţalost, niti eden izmed njih ne bo ustrezno prevzel Mojega Keliha – to je dejstvo, ki se Mi zdi 

močno ţaljivo. Zato moraš zdaj popolnoma zaupati Vame. Končno Mi predaj svojo voljo in 

vse se ti bo zdelo veliko bolj jasno. Vsak dan moli Moj Roţni Venec Boţjega Usmiljenja, kot 

sem te ţe prej prosil, kot tudi Sveti Roţni Venec. V Cerkvi bodi tudi pri čaščenju 

Najsvetejšega Zakramenta, vsaj enkrat na teden. Vsi ti mali darovi, ki Mi jih daješ, te bodo 

privedli bliţe k Meni. Bliţje kot boš Meni, laţje in preprostejše bodo tvoje naloge. 

Brani ta Sporočila 

Spoštuj to Najsvetejše Pismo. Brani ga. Sprejmi, da ga bodo napadli in raztrgali  še posebej 

tisti, ki izpovedujejo, da so strokovnjaki. Iskali bodo odlomke, za katere bodo trdili, da 

nasprotujejo Mojim Naukom. Edino nasprotje bo njihova napačna razlaga Mojih Naukov. 

Sprevrgli so Mojo Sveto Besedo, in si jo napačno razlagajo, ker jim tako ustreza. 

Pomembnost ostati v posvečujoči milosti 

Moja hči, pogrešal sem te in tvoje osebne pogovore z Menoj iz srca. Prosi Me za milosti, ki te 

bodo ohranjale močno in ti bodo dane. Zate imam načrte, Moja hči. Zelo so pomembni. 



Zaradi tega je nujno, da je tvoja duša očiščena in da vselej ostaneš v posvečujoči milosti. 

Medtem ko poteka tvoja dokončna preobrazba, ki vodi k duhovni popolnosti, boš ti, Moja hči, 

trpela. Vendar te bom Jaz na to pripravil. Mnenja drugih te ne smejo skrbeti. Tisti, ki niso v 

Luči, ki ti povzročajo nemir – ignoriraj jih, toda moli zanje. Kljub temu pa se zavedaj, da te 

lahko oni spravijo tako daleč stran od Mene, brez da bi se ti tega zavedala, da boš do takrat, 

ko se boš tega zavedala, Meni ţe zaprla svoje srce. 

Sveti Avguštin in Sveti Benedikt oba sodelujeta s teboj. Kliči ju na pomoč in vse se ti bo 

zdelo veliko laţje. Opravljanje Mojega Dela, opravljanje teh nalog, ki jih od tebe zahtevam, je 

teţko. Pri vsakem koraku na tej poti, bodo izvedeni poskusi, da bi se spotaknila. Okoli tebe se 

bodo pojavljali in stopnjevali jeza, razočaranje in argumenti. Vse to je namenjeno temu, da bi 

se oslabila tvoja volja, če boš to dovolila. 

Blagosloviti moraš svoj dom in od zdaj naprej vselej nositi pri sebi Roţni Venec, 

Benediktinski Kriţ, kot tudi Blagoslovljeno Vodo. Bodi zdaj pogumna. Popolnoma zaupaj 

Vame. Končno se Mi predaj. Daruj Mi zdaj svojo svobodno voljo in te bom obdaril z vsemi 

milostmi, ki so potrebne, da boš opravljala Moje Delo do popolnosti. 

Ljubim te, Moja izbrana hči. Še naprej te bom napravljal močnejšo kot si. Jaz te bom vodil. 

Da pa bo to res učinkovalo, se Mi moraš predati v telesu, mislih in duši. Vendar to darovanje 

mora priti od tebe in mora biti dano kot dragocen dar Meni. Ne morem ti kar vzeti tega, ker je 

tvoja svobodna volja poseben Dar od Boga, Mojega Večnega Očeta. 

Pojdi zdaj v miru, Moja hči. Predaj Mi svoje skrbi. Osvobodi svoje misli, telo in dušo. Ko Mi 

boš predala svojo svobodno voljo, se boš končno zedinila z Menoj. Ta dar Meni, bo zagotovil, 

da bodo Moji Besedi bolj učinkovito prisluhnili po vsem svetu. 

Vaš ljubljeni Odrešenik Človeštva 

Jezus Kristus, Pravični Sodnik 

 

MOLITE ZA TISTE, KI VAM POVZROČAJO BOLEČINO 

Ponedeljek, 21.marec 2011 ob 23:00 

Nocoj, Moja ljubljena hči, čutiš mir, ki ga ţe dolgo časa nisi čutila. Tebe, Moja hči, je mučil 

zavajalec. Zaradi milosti, ki sem ti jih podelil, zdaj ne čutiš več učinkov teh napadov. 

Poslal sem ti čisto dušo, polno ljubezni, da te bo pomagala voditi. Drţala te bo za roko in te 

vodila k Meni in Resnici. Zdaj razumeš, Moja ljubljena hči, kaj pomeni trpeti v Mojem 

Imenu. Ti veš kakšen je občutek, če se iz tebe javno norčujejo, posmehujejo za tvojim hrbtom, 

obtoţujejo za nepravilnosti, za katere nisi kriva, in vse to v Mojem Imenu. Veseli se, Moja 

hči, kajti to pomeni, da si se sedaj še bolj zbliţala z Menoj. Molitev, kar zdaj končno razumeš, 

te bo ohranjala v posvečujoči milosti in miru. 

Moja hči, ne sodi tistih, ki ti povzročajo bolečino. Moli za njih. Odpusti jim. Vendar to si ţe 

storila, kajne? Zdaj si spoznala Resnico Mojih Naukov. Jaz bom tebe, Moja hči, napravljal 

vedno močnejšo. Nikoli se ne boj. Kot sem ti ţe prej povedal, zavajalec ne bo nikoli ukradel 

tvoje duše. Trdno te drţim v Mojem Naročju in obljubim, da če boš zašla, te bom vedno 

pritegnil nazaj k Sebi. 



Zdaj moraš zbrati moč in pogum, da boš lahko Moja Boţja Sporočila posredovala človeštvu. 

Sporočila so nujna. Veš, kaj moraš storiti. Vsako minuto dneva Me kliči v svoje srce. Ljubim 

te, Moja pogumna, dragocena hči. Ponosen sem nate, zato ker si na miren način branila 

Resnico in nisi zanikala teh Svetih Sporočil, kajti poznaš Resnico. 

Tvoj ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

POMEMBNOST  IN MOČ MOLITVE 

Četrtek, 24.marec 2011 ob 23:00 

Moja draga ljubljena hči, z velikim veseljem se nocoj ponovno zdruţujem s teboj. Zdaj si 

napolnjena z milostjo razločevanja, zaradi tega pa lahko zelo dobro razločuješ po kateri poti 

moraš hoditi. 

Končno si zdaj svobodna, ker si se Mi izročila in se zedinila z Menoj. Zdaj si osvobojena 

dvomov, čiste vesti, močnejša kot prej in pripravljena, da razkriješ svetu Mojo Obljubo. Moja 

Beseda vas bo spodbudila, da boste odprli svoja srca takrat, ko bodo vsem ljudem pokazani 

njihovi grehi. 

S tem, ko boste pripravljeni in vnaprej opozorjeni, bodo lahko rešene mnoge, mnoge duše. 

Večje kot bo spreobrnjenje, šibkejše bo preganjanje, ki bo sledilo. Moja hči, nikoli ne bodi 

zadovoljna s samim seboj, hkrati pa se tudi ne smeš bati prihodnjih dogodkov. Vse bo minilo 

in namesto tega bo prišel srečnejši svet z močnejšo ljubeznijo, ki bo vladala vsepovsod. 

Sporočila, da vas opomnijo na Obstoj Boga 

Povej Mojemu ljudstvu vsepovsod, da so ta Sporočila namenjena temu, da bi opomnila vse 

Boţje otroke, da On obstaja. Zavedati se morajo tudi, da so njihove duše najpomembnejši del 

njihovega človeškega bitja. Bistvenega pomena je, da skrbite za svoje duše, če ţelite biti del 

čudovite prihodnosti, ki vas vse čaka. Ljudje se morajo preprosto opominjati na Deset 

Zapovedi in jih spoštovati. Nato pa je vse kar morajo storiti, da upoštevajo Moje Nauke in 

ţivijo svoje ţivljenje, kot sem jim naročil. 

Prerokbe dajem zato, da dokaţem Svojim ljubljenim vernim, pristnost tega Boţjega 

Posredovanja. S tem ko to počnem, upam, da bodo odprli svoja srca za Resnico. 

Boţja ljubezen prinaša Mir 

Mnogi ljudje samo z ustnicami sluţijo Mojim Naukom. Drugim se zdijo Moji Nauki 

dolgočasni in utrudljivi. Če bi posnemali Mene se bojijo, da ne bodo mogli uţivati udobja, za 

katerega mislijo, da ga bodo materialne stvari doprinesle v njihova ţivljenja. Česar pa ne 

razumejo, pa je to, da je edino pravo udobje, ki ga sploh lahko občutijo, Boţja Ljubezen. Ta 

Ljubezen lahko pride v vaše ţivljenje le če se, po preprosti molitvi, pribliţujete Meni in 

Mojemu Večnemu Očetu. Ko enkrat doţivite ta mir, boste prosti skrbi in stresov. 

Nobena količina laţnih poţivil se ne more primerjati z evforijo, ki jo občutite, ko se pribliţate 

Mojemu Srcu. Ne samo, da ta ljubezen preplavi vaše celotno telo, misli in dušo, omogoča 



vam tudi, da ţivite svobodnejše ţivljenje. Zaradi te ljubezni boste doţiveli globoko 

zadovoljstvo, ki vam je bilo prej neznano. Potem boste presenečeni nad tem, kako malo vas 

bo svet materialnega razkošja privlačil. Izgubili boste zanimanje za te stvari in to vas bo 

presenetilo. 

O otroci, če bi se le potrudili priti bliţje k Meni, bi končno postali svobodni. Nikoli več ne 

boste čutili brezupa v svojih dušah. Namesto tega, boste postali mirnejši, manj se vam bo 

mudilo, imeli boste več časa za druge in občutili boste mir. Vse to bo ţarelo iz vas. Drugi 

ljudje bodo pritegnjeni k vam. Spraševali se boste zakaj se to dogaja. Ne bojte se, kajti to je 

Boţja milost na delu. Ko ste napolnjeni z milostjo, je le-ta nalezljiva in se nato širi na druge 

preko ljubezni. Nato pa se ciklus nadaljuje. 

Zato prosim, otroci, ne pozabite pomembnosti molitve: moči, ki jo molitev obrodi in hitrost s 

katero se širi, da bi prekrila vse tiste srečne duše, ki so pritegnjene v ta oblak ljubezni. 

Satanova mreţa prevar povzroča strah 

Tako kot se širi molitev in ljubezen drug do drugega, se širi tudi sovraštvo, ki se izliva iz 

Satanovih ust. Zavajalec, ki deluje preko ljudi, ki nimajo vere ali ki se udejstvujejo v 

temačnih duhovnih igrah, širi to prevaro. Njegova mreţa sovraštva je ujela tudi tiste, ki so 

daleč stran od nje, katerim se morda zdi, da ţivijo razmeroma dobro ţivljenje. Ta teţko vidna 

mreţa lahko ujame vsakogar, ki ni previden. Skupni imenovalec, ki ga čutijo vsi, ki se 

ujamejo v to mreţo, je občutek nemira, tesnobe, obupa in strahu. Ta strah se zelo hitro 

sprevrţe v sovraštvo. 

Pridite vsi hitro k Meni. Ne čakajte na to, da se bo vaše ţivljenje obrnilo na glavo zaradi 

nepotrebnega ţalovanja. Jaz sem vedno poleg vas, opazujem vas, čakam vas, v upanju, da se 

bo vsak izmed vas osvobodil ponosa – tako bom lahko posredoval in vas objel. Pojdite v 

svojo cerkev in molite k Meni. Pogovarjajte se z Menoj, ko ste doma, ko ste na poti v sluţbo. 

Kjerkoli ţe ste, samo pokličite Me. Dokaj hitro boste spoznali na kakšen način se bom odzval. 

Zbudite se – Odprite vaša zaprta srca 

Zbudite se, otroci. Ali se še ne zavedate, da Me potrebujete? Kdaj boste končno odprli svoja 

zaprta srca in Me spustili noter? Ne zapravljajte dragocenega časa, v vaše dobro in v dobro 

vaših druţin. Jaz sem Ljubezen. Mojo Ljubezen potrebujete, da boste potešili svoje ţejne in 

podhranjene duše. Ko boste enkrat doţiveli Mojo Ljubezen, bo vzdignila vašega duha in vam 

omogočila, da boste ponovno občutili pravo ljubezen. Ta ljubezen bo nato odprla vaša srca za 

Resnico –  za obljube, ki sem jih dal vsakemu izmed vas, ko sem umrl za vaše grehe na Kriţu. 

Ljubim vas, otroci. Prosim izkaţite Mi ljubezen, ki jo od vas pričakujem. Ne dovolite, da bi 

vas izgubil. Ni več veliko časa, otroci, da se vrnete nazaj k Meni. Ne odlašajte. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

ROKA MOJEGA VEČNEGA OČETA BO ZDAJ PADLA NA TA 

NEHVALEŢNI, ZASLEPLJENI SVET 

 

Ponedeljek, 4. april 2011, ob 19:00 



Moja draga ljubljena hči, čas ni na najini strani zdaj. Razširi ta Sporočila tako daleč kot lahko. 

Čas za Opozorilo je zelo blizu. Povej mojim vernim, da naj iz vere Vame pomagajo 

spreobrniti nevernike, da bi se pripravili na Opozorilo. 

Moja hči, medtem ko še vedno dvomiš v ta Sporočila, izgubljaš dragoceni čas. Čas ni na 

strani Mojih ljubljenih duš, ki hrepenijo po odrešenju. Moja hči, greh se kot virus 

nekontrolirano širi v vsak kotiček sveta. Satan se poigrava s človeštvom in povzroča 

razdejanje. On je povsod. On trpinči poštene duše kot tudi tiste, ki so izgubljene za Mene. 

Mora biti ustavljen. Molitev in širjenje Moje Besede, bodo pomagale pri temu. Povej Mojim 

vernim kako satan zajeda človeštvo. Ne samo, da povzroča svetovne nemire, on tudi zajeda 

vse tiste, ki so prepričani, da pomagajo drugim iz občutka pravičnosti. On je celo prisoten v 

brezskrbni mladini, v njihovi kulturi glasbe in zvezdnikov. 

Rešujte zdaj duše z molitvijo Mojega Roţnega Venca Boţjega Usmiljenja. Nujno razširite to 

molitev. Občutek panike, groze, nemira in grenkega sovraštva, ki ga zdaj doţivlja svet, Jaz, 

Nebeški Odrešenik človeštva, globoko čutim, za vse izgubljene duše pa točim neštete solze. 

Zagotovo človeštvo vidi to sovraštvo, ki je na vsakem vogalu? Ali ne vedo, da vse to 

povzroča satan, zavajalec? Medtem ko se zlobno sovraštvo in odvratna grozodejstva še naprej 

širijo kot poţar, bo tudi Roka Mojega Večnega Očeta zdaj padla na ta nehvaleţni, zaslepljeni 

svet. Medtem ko se človeška grozodejstva še naprej nadaljujejo, kjer se ljudje med seboj 

trpinčijo in morijo, tako se bo tudi kazen ekoloških katastrof stopnjevala, zaradi grehov 

človeštva. To kaznovanje bo zdaj doletelo svet. 

Bitka za reševanje duše se je začela 

Bitka za reševanje duše se je začela. Močno molite za sebe in svoje druţine, kajti mnogo 

nedolţnih duš bo ujetih v te katastrofe. Ne bojte se, kajti tisti, ki so zvesti Meni in Mojemu 

Večnemu Očetu, bodo rešeni. Če Moj Večni Oče ne bi zdaj posredoval, bi človek povzročil 

genocid v takšnem obsegu, da bi se svetovno prebivalstvo zmanjšalo v ogromnih 

razseţnostih. 

 

Boţje Usmiljenje 

Drţite se svoje vere, vsi vi, kajti brez vere bi vaše trpljenje teţko prenašali. Slavite Mojega 

Očeta, da je odobril Dar Boţjega Usmiljenja. Moje Usmiljenje ne pozna meja in to bo zdaj 

dokazano vsem vam. Ta ocean čiste, neusahljive Ljubezni bo izlito na vse Moje otroke, da bi 

vas pomagal rešiti pred sovraštvom in zlom, ki ju širi hudobec. Umijte zdaj, po molitvi, svoje 

duše v Moji Ljubezni, kajti ura je blizu. 

Ne pozabite: ljubim vas vse. Moj Dar Usmiljenja je za vse ljudi, tudi za grešnike v smrtnih 

grehih. Dal jim bom priloţnost, da se pokesajo, da premagajo Satana, da se pridruţijo 

Mojemu Usmiljenemu Kraljestvu, ki prihaja. 

Strmite k Nebesom. Dovolite Mi, da vas vse drţim v Svojem Naročju in vas objamem. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Vedno Usmiljeni Sodnik 



Jezus Kristus 

 

NIKOLI NE SODITE OSTALIH RELIGIJ, VEROIZPOVEDI ALI TISTE, 

KI SO DRUGAČE SPOLNO USMERJENI 

Sreda, 6. april 2011 ob 00:05 

Moja ljubljena hči, trpljenje, ki ga prestajaš, se dogaja zato, ker se zavajalec nenehno trudi, da 

bi te speljal stran od te Najsvetejše Naloge. Trga te na koščke. Sprejmi to trpljenje. Nikoli ne 

dvomi v Mojo Boţjo Besedo, ne glede na to kako zelo teţko je to morda za tebe. Ko se boš 

resnično predala Meni, te bom nagradil z Duhom miru. Še naprej Mi, skozi ves dan govori te 

besede in Me prosi za milosti, da te napolnim z radostjo takoj ko te bo zavajalec napadel. 

Ostani močna, Moja hči. Nikoli ne obupaj. Ohrani svoje misli čiste in se osredotoči na Moja 

Sporočila za svet. To so najpomembnejša Sporočila dana človeštvu v teh časih. Dana so zato, 

da bi človeštvo ponovno našlo pravo pot, ki vodi do Mene. 

Ljudje so zmedeni zaradi Mojih Naukov 

Mnogo ljudi je zdaj izgubljenih. Zmedeni so zaradi Mojih Naukov in zaradi številnih različnih 

interpretacij le-teh, kateri so bili oskubljeni, spremenjeni, nekatere stvari pa so jim bile 

dodane in odvzete. Moji otroci zdaj potrebujejo vodstvo, da bodo lahko usmerjeni k milostim, 

ki jih potrebujejo, da bi ponovno postali močni in da bi se laţje počutili. To počutje lahko 

pride samo po molitvi in z upoštevanjem Mojih Naukov. 

Jaz ne izključujem niti ene same duše na svetu 

Moji spreobrnjeni otroci vedo to, po Zakramentih pa postanejo bliţe Mojemu Srcu. Vendar 

pa, morajo tavajoči, izgubljeni otroci, začeti na začetku in se opominjati na Deset Zapovedi, 

ki so bile dane svetu po Mojzesu. Mnogo, mnogo otrok v teh časih Deset Zapovedi ne pozna. 

Jaz ne izključujem niti ene same duše na svetu, ne glede na to kateri religiji pripadajo. 

Opozorilo vernikom, ki zviška gledajo na druge religije 

Če se Moji verniki povišujejo nad tiste, ki ne poznajo Mojih Naukov in se poskušajo 

razlikovati od njih, potem se obnašajo prav tako kot so se Farizeji. Sram naj bo tiste, ki 

mislijo, da so nekaj več kot tiste duše, ki potrebujejo razsvetljenje. Sram naj bo tiste, ki se, 

kljub temu, da poznajo Resnico, posmehujejo tistim, ki so pripadniki drugih religij; ki 

verjamejo, da so zaradi tega, ker imajo privilegij poznavanja Resnice in ki hodijo k 

Najsvetejšim Zakramentom, bolj pomembni v Mojih Očeh. Da, Jaz prejemam veliko uteho in 

radost v Svojem Srcu od teh zvestih vernih. Toda, ko obsojajo ali sodijo druge zaradi njihove 

vere, Me s tem močno ţalijo. 

Moji verni, odprite svoje oči za Resnico Mojih Naukov na najbolj preprost način. Ne sodite 

drugih. Ne glejte zviška na tiste, za katere verjamete, da so grešniki in ki zavračajo Moje 

Nauke, kajti v Mojih Očeh niso nič manj vredni kot vi, čeprav ste prejeli Dar Resnice. Ko 

Moji verni, čeprav so dobronamerni, diktirajo ubogim, izgubljenim dušam kako naj ţivijo 

svoje ţivljenje, Mi to povzroča veliko srčno bolečino. Napačen pristop imajo. 



Nikoli ne govorite tistim iz drugih religij ali ki so drugače spolno usmerjeni, da se bodo 

pogubili 

Če boste Moje Nauke širili tako, da boste tistim, ki Me ne poznajo, govorili, da se bodo 

pogubili ali da se jim bo zgodilo nekaj hudega, s tem, da boste njihova dejanja označili za 

zlobna, boste samo poslabšali situacijo. Mnogi vam bodo preprosto obrnili hrbet. Tako vam 

ne bo uspelo. Namesto, da jim pridigate, jim izkaţite sočutje. Učite jih z zgledom. Nikoli ne 

povejte ali poskušajte govoriti tem ljudem, da so pogubljeni v Mojih Očeh, zato ker niso. 

Jaz ljubim prav vsako dušo, iz vseh religij in veroizpovedi, ne glede na njihovo prepričanje in 

spolno usmerjenost. Vsak izmed njih je dragocen otrok, nihče ni boljši od drugega. Medtem 

ko greh še vedno obstaja – vsi ste grešniki, ne pozabite tega – bo odvisno od vsakega izmed 

vas, da boste sledili Mojim Naukom in širili Mojo Besedo. 

Sprejmite drug drugega. Izkazujte sočutje drug drugemu. Ne izključujte nikogar, ne glede na 

to ali so Katoliki, ali pripadajo drugim Krščanskim denominacijam, ali so Muslimani, 

Hindujci, Judje, Budisti – ali pa celo novo nastali kulti, ki ne verjamejo v Boga Večnega 

Očeta. Molite za njih. Naučite jih kako pomembno je odpreti svoje srce za Resnico. Učite z 

zgledom. Širite spreobrnjenje. Toda nikoli in res nikoli ne sodite druge ali se poskušajte 

razlikovati od tistih, ki ne poznajo Resnice. 

Nikoli ne verjemite, da zaradi tega, ker so vam bile dane milosti iz Nebes, zaradi vaše 

zvestobe do Mene, da ste boljši od svojih bratov in sester. Da, vi prinašate radost Mojemu 

Presvetemu Srcu, vendar pa se morate obnašati do drugih na ljubeč in ne na diktatorski način. 

Nihče izmed vas ni vreden, da bi sodil druge 

Zapomnite si to lekcijo: niti eden izmed vas ni vreden, da bi sodil ali presojal druge. Nihče 

nima moči ali Boţanske Vednosti, da bi na kakršen koli način moralno presojal druge. Vedno 

imejte odprto srce in si zapomnite: če bo prišel dan, ko boste verjeli, da ste vrednejši v Mojih 

Očeh kot tisti, za katere menite, da so grešniki, bo to dan, ko boste postali Zame izgubljeni. 

Nikogar ne bom izključeval iz teh Sporočil, ne glede na veroizpoved 

Moja Beseda je zdaj dana vsakemu izmed vas, kot Dar človeštvu. Preko teh Sporočil se ne 

bom osredotočal na samo eno skupino zvestih vernikov. Tisti izmed vas, ki poznate Resnico, 

naj vas opomnim: Moja prioriteta so vsi Moji otroci, ki se nahajajo po vsem svetu, še posebno 

najtrdovratnejši grešniki in tisti, ki ne verujejo v Obstoj Mojega Večnega Očeta, Boga, 

Stvarnika vseh stvari. Od vas, Moji verni, bo odvisno, da boste zelo močno molili za tiste, ki 

so zaslepljeni in jim izkazovali ljubezen. Vendar to počnite tako, kot vam Jaz naročam. 

Nenazadnje pa ne pozabite: ljubim vas vse. 

 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

Kralj Človeštva 

 

NA MILIJONE DUŠ BO REŠENIH PO TEH SPOROČILIH 

Četrtek, 7. april 2011 ob 22:00 



Moja ljubljena hči, danes ti je bil podarjen Dar Svetega Duha, skupaj s posebnimi Boţjimi 

milostmi. Ti, Moja hči, ki si Mi predala svojo svobodno voljo, boš zdaj nadaljevala z 

izpolnjevanjem Moje Najsvetejše Volje. Zdaj boš spoznala kako pomembno je biti v polnosti 

pokorna Meni, v svojih mislih, besedah, dejanjih in v svojem obnašanju in odnosu. Zdaj boš 

sledila Mojim navodilom.  Preden boš sprejela kakršen koli ukrep v Mojem Imenu boš prosila 

za Moja navodila. 

Končno si pripravljena slediti Mojim navodilom. Zdaj Mi moraš v molitvi posvetiti vsaj dve 

uri vsak drugi dan. Poleg tega moraš tudi slediti navodilom najsvetejšega duhovnega 

voditelja, ki ti je bil poslan iz Nebes. On bo govoril s teboj, to kar mu bom Jaz naročil. Stori 

točno to, kar ti naroča. Zagotoviti moraš, da boš govorila z Menoj vsak dan, kajti veliko ti 

imam za povedati. 

Moja hči, od zdaj naprej poslušaj samo Moj Glas. Piši samo to, kar boš prejela od Mene. 

Nikoli ne sprejemaj interpretacij o teh Najsvetejših Sporočilih od drugih. Samo ena usta 

obstajajo, s katerimi govorim s teboj, in to so Moja. Zaupaj Vame, Moja hči. Popolnoma 

zaupaj Vame. Nikoli ne dvomi v ta Sporočila, kajti Jaz govorim s teboj preko njih. Vedno si 

zapomni to. Zdaj ko zaupaš Vame, boš postala veliko močnejša. Naj ti zagotovim, da se boš 

zdaj lahko bolj učinkovito spopadala z napadi, ki prihajajo od zavajalca. 

Bodi pomirjena. Moja Ljubezen do tebe, Moja hči, bliskovito teče preko Mojega Srca, 

medtem ko te tvoja zvestoba in ljubezen do Mene napolnjuje in te dela šibko. Ta močna 

Ljubezen je popolnoma čista in se ne more primerjati z ničemer, kar si do zdaj doţivela na 

tem svetu. 

Nebesa se radujejo, ker si se Mi popolnoma predala. Toda zdaj se boš morala pripraviti, da Mi 

boš pomagala reševati na milijone duš. Moja hči, naloga za katero te prosim, da bi jo 

opravljala, je ogromna v človeškem smislu. Ti, Moja hči, boš glasnica, ki boš svetu 

posredovala največjo količino Moje Svete Besede, da se bo svet pripravil na Moj Drugi 

Prihod. 

Moji dragi otroci, katere ljubim z globoko strastjo, ki presega tvoje vedenje, morajo biti 

pritegnjeni nazaj v Moje Presveto Srce, preden bo prepozno. Od tebe, Moja hči, se bo 

pričakovalo, da boš človeštvu posredovala Mojo Besedo. To ni lahka naloga. Zaradi tega boš 

trpela, vendar moraš razumeti, da je to zdaj tvoja dolţnost do Mene. Izbrana si bila, da 

zagotoviš, da bo preko Besed, ki prihajajo iz Mojih Boţanskih Ustnic, na milijone duš rešenih 

pred peklenskim ognjem. 

Govori z Menoj zdaj na pravilen način. Ves čas te bom usmerjal. Mir s teboj, Moja hči. Moj 

Sveti Duh zdaj napolnjuje tvojo dušo. Zdaj si polna ljubezni in radosti, pripravljena za 

naslednjo stopnjo tega Boţjega Poslanstva. 

Tvoj Odrešenik 

Jezus Kristus 



MOJA BOLEČINA JE V TEH ČASIH ŠE VEČJA, KOT JE BILA V 

ČASU MOJEGA KRIŢANJA 

Sreda, 13 april 2011, ob 23:00 

Moja draga ljubljena hči, nocoj jočem z veliko ţalostjo zaradi grehov človeštva, ki so se 

povečali z veliko intenzivnostjo, medtem ko se pribliţuje čas, ko bo svet počastil Moje 

Trpljenje na Kriţu. Moja bolečina je v teh časih še večja kot je bila v času Mojega Kriţanja. 

Zdaj podoţivljam Trpljenje, ki sem ga pretrpel, ko grehi človeštva prebadajo Moje Srce kot 

meč, ki je daljši, ostrejši in bolj boleč. Poslušajte Moje prošnje. Poslušajte Moj jok. Kličem 

vas vse: tolaţite Me v teh globokih mukah, ki jih v teh časih prenašam. Dnevno moram 

gledati globoko ţalost, bolečino in mučenje, ki si vse to ljudje povzročajo med seboj in ki jo 

povzročajo otrokom. Ti morilci ne čutijo nobenega kesanja, tako zelo je satan, zavajalec, 

okuţil njihove duše. On ne premore nobenega sočutja do katerega koli od vas, ker nima duše. 

A kljub temu ljudje, v svoji slepoti, nespametno podlegajo njegovim skušnjavam. Kot suţnji 

so potegnjeni v to strašno temo, da se moram zanašati na vas, vernike, da bi močno molili za 

odrešenje teh duš. 

Moja bolečina se vsakodnevno stopnjuje. Človek ne vidi več greha za to kar je: na najbolj 

osnovni ravni je to ljubezen do samega sebe. V najslabšem primeru pa je to ljubezen do vseh 

stvari, katere škodujejo drugim preko nepoštenosti, nasilja, zlorab in umorov. Zakaj si ljudje 

zatiskajo oči, ko so priča takšnim grozotam? Ţrtve teh grozot so ljudje, kot ste vi. Močno 

molite za storilce teh grozot, kajti tudi oni so ţrtve tukaj. Ti, Moji otroci, so bili zapeljani s 

strani zavajalca, vendar pa mnogi niti ne verjamejo v njegov obstoj. Zdaj se pribliţuje ura, ko 

bodo Moji Besedi resnično, ponovno prisluhnili na Zemlji. Prosim, prosim, pojasnite vsem, 

da bodo kmalu doţiveli Moje Usmiljenje na Zemlji v času prihajajočega mističnega dogodka. 

Pomembno je, da poveste čim več ljudem naj prosijo Boga Večnega Očeta, da bi jim odpustil  

grehe, ki so jih storili v preteklosti. To storite takoj in hitro. Rešite svoje duše in duše drugih. 

Mnogo duš se bodo zaradi Opozorila spreobrnilo, a nekatere nesrečne duše ne bodo preţivele 

šoka. Molite, molite, da ne bodo umrle v smrtnem grehu. 

Prosim, premišljujte o Mojem Trpljenju med postnim časom, tako da sprejmete Ţrtev, ki sem 

jo prostovoljno storil za vse vas, zato da bi bili lahko rešeni. Vedite tudi, da je Opozorilo, 

Razsvetljenje Vesti, Moj drugi Dar Usmiljenja, ki ga dajem človeštvu. 

Povsod razširite spreobrnjenje. Pomagajte premagati zavajalca z molitvijo Mojega Roţnega 

Venca Boţjega Usmiljenja, za rešitev duš. Zaupajte zdaj Vame. Sprejmite Me nazaj v svoja 

srca. Zdruţite se skupaj in po ljubezni rešite človeštvo. 

Vaš Boţji Odrešenik, Jezus Kristus 

Sin Boga, Vsemogočnega Očeta 

Stvarnika vseh stvari 

 

JAZ SEM NAVZOČ V EVHARISTIJI KLJUB NAPAČNI 

INTERPRETACIJI MOJE OBLJUBE 



Četrtek, 14. april 2011 ob 00:05 

Moja draga ljubljena hči, ne skrbi. Izboljšuješ se s tem, ko si jemlješ čas za molitev. 

Pomembno je, da ljudje razumejo, da, če se ţelijo pribliţati Mojemu Srcu, morajo prejemati 

Zakrament Najsvetejše Evharistije. 

Mnogo ljudi, vključno z drugimi Krščanskimi denominacijami, zanika Mojo Resnično 

Navzočnost v Evharistiji. Zakaj so se odločili, da bodo zavrnili obljube, ki sem jih dal na Moji 

Zadnji Večerji, ko sem obljubil, da bom dal Moje Telo in Krvi kot hrano za vaše duše, je 

nejasno. Kar pa je jasno je to, da Čudeţ Svete Evharistije, navzoč v vseh Tabernakljih 

po svetu, v teh časih obstaja – zato, da bi napolnil vaše uboge, podhranjene in prazne 

duše z Mojo Navzočnostjo. Ta Navzočnost vas bo krepčala na takšen način, da če Me ne bi 

več redno prejemali, ko se bi enkrat navadili na to, se bi počutili izgubljene. 

Mnogo Kristjanov ignorira eno izmed najbolj temeljnih obljub, ki sem jih dal v času Mojega 

Kriţanja, ko sem obljubil, da bom Navzoč v Kruhu in Vinu in s tem pustil neizbrisan pečat, 

da bi pomagal nahraniti duše. Preveč razumskega razmišljanja, je pomenilo, da sem bil 

zavrnjen tudi s strani dobro mislečih Kristjanov. Ti isti Kristjani ne morejo prejemati Sveto 

Evharistijo v svoji Resnični Podobi. Najsvetejša Evharistija je bila dana vsem vam kot veliki 

Dar za vaše zveličanje in odrešenje. Z zavračanjem dejstva, da sem Jaz Navzoč v Evharistiji, 

pomeni, da ste prikrajšani za posebne milosti, ki so del zaveze, ki bi vas še bolj zbliţale z 

Menoj.  Ne pozabite, za vas sem umrl zato, da bi vam pridobil večno ţivljenje in odrešenje. 

Prejemajte Me kot Ţivo Navzočega in vaše duše bodo zasijale na takšne načine, ki se vam 

bodo zdeli nemogoči. Začnite prejemati Moje Telo in Kri. Naj Jaz odstranim vaše dvome. To 

je največja napaka, ki so jo storili Kristjani –ko so Mi preprečili, da bi vstopil v njihove duše 

na takšen način. To močno ţali Mojega Večnega Očeta, zaradi Ţrtve, ki sem jo storil, da bi 

rešil vaše duše. Dovolite Mi, da prinesem Luč v vaše ţivljenje, in da vas nahranim. Ko se bo 

zgodilo Opozorilo, boste bolj dovzetni za sprejem Resnice Mojega Nauka. 

Ne pozabite, kaj sem obljubil v času Moje Zadnje Večerje: ko boste vzeli kruh in vino, se 

bosta za vas spremenili v Moje Telo in Mojo Kri.* Kakršna koli drugačna interpretacija je 

bila izkrivljena zaradi človeške logike in človeškega umevanja. Zdaj doumite in sprejmite 

Resnico. 

Vaš ljubeči Odrešenik, Jezus Kristus 

*Za pojasnilo o Nauku Transsubstanciacije, si prosim preberite Sporočilo prejeto v petek, 1. 

junija  2012 ob 8:15 »Ko bo antikrist uničil vse religije, bo edino orožje proti kateremu bo 

nemočen Sveta Maša in Transsubstanciacija kruha in vina v Moje Telo in Kri, v Sveti 

Evharistiji.« 

 

POSEBNE MILOSTI OBLJUBLJENE TISTIM, KI MOLIJO K JEZUSU 

NA SAMO EN DAN 

Četrtek, 14. april 2011 ob 11:00 



Moja ljubljena hči, hvala ti, ker posvečaš več časa temu Najsvetejšemu Delu. Prišla je ura, da 

Mi vsi odprete svoja srca na samo en dan (na Veliki Petek), da vas bom lahko napolnil s 

posebnimi milostmi. Te milosti bodo zdaj podarjene vsem vam, ki ste pozabili, da Jaz 

Obstajam, medtem ko se pribliţuje dan Velikega Petka. 

Ko se pribliţuje dan za začetek molitve močne Devetdnevnice Roţnega Venca Boţjega 

Usmiljenja, bom ta čas uporabil, da bom vaše duše preplavil s Svojim posebnim Darom. 

Storite zdaj to, kar vam naročam; molite danes k Meni s svojimi besedami. Milosti, ki vam jih 

bom dal vas ne bodo samo pribliţale Moje Presvetemu Srcu, ampak vas bodo tudi napolnile s 

Svetim Duhom. Molite Mojo Devetdnevnico od Velikega Petka naprej in vključite čim več 

duš, kolikor je le mogoče, in Jaz bom rešil prav vsako izmed teh duš. 

Tisti, ki boste padli iz milosti, tudi po tem, ko se Mi boste predali, vas bom vedno znova in 

znova dvigoval. Nikoli vas ne sme biti strah, da bi se vrnili nazaj k Meni, če zaidete s poti. 

Nikoli ne bom zapustil tistih, ki se vedno znova vračajo nazaj k Meni. Kot grešniki, se vam bo 

to pogosto dogajalo. Nikoli se ne bojte, Jaz stojim poleg vsakega izmed vas, pripravljen, da bi 

vas vsakič sprejel nazaj v Svoj Objem. Greh je lahko odpuščen. Nikoli se ne počutite krive 

zaradi greha, če Me ţelite prositi za odpuščanje. Jaz sem vedno tukaj. 

Moji otroci, uporabite Sveti Teden in opomnite vse ljudi o Ţrtvah, ki sem jih storil za 

grešnike. Moje Sočutje do duš je še vedno veliko in nikoli ne usahne, tudi do tistih, ki Me 

globoko ţalijo s svojimi grehi. Če duša prosi za odpuščanje svojih grehov, tistih grehov ni 

več. Moja Devetdnevnica Roţnega Venca Boţjega Usmiljenja vam bo prinesla najmočnejše 

milosti, če jo boste molili od Velikega Petka do praznika Boţjega Usmiljenja. Z molitvijo te 

Devetdnevnice ne boste rešili samo svoje duše ampak tudi na milijone drugih duš. Naredite to 

Zame. 

Vaš vedno ljubeči in zvesti Boţji Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

KAKO ZAGOTOVITI, DA BI VAŠA DRUŢINA IN VAŠI PRIJATELJI 

PRIŠLI V NEBESA 

Petek, 15. april 2011 ob 15:30 

Moja ljubljena hči, radostim se, ker se je tako veliko Mojih dobrih in zvestih vernikov 

zdruţilo v eno, v času Velikega Tedna, da bi počastili Ţrtev, ki sem jo storil za vse; Ţrtev, ki 

bi jo z veseljem prestajal vedno znova in znova, da bi rešil prav vsakega izmed vas. Moja 

Ljubezen je neizmerna do vsakega posameznika na svetu, vsak izmed njih je bil ustvarjen po 

Sveti Volji Boga, Večnega Očeta, Stvarnika človeštva. Vsi vi imate zelo posebno mesto v 

Mojem Srcu, tudi tisti izmed vas, ki Me ne poznate. 

Če bi vam obljubili ţivljenje bogastva in sreče na tej Zemlji, bi mnogi izmed vas takoj 

zgrabili to priloţnost. Tako obupani ste, da bi zadovoljili poţelenja svojega telesa. Če bi 

ljudem ponudili Raj v Nebesih, bi si to teţko predstavljali. To razumem. Mlačne duše bi 



morale imeti bujno domišljijo, da bi doumele ta veličastni kraj. Vedno bi se borile s tem, kako 

izgleda ta veličastni kraj. Edine duše, ki si lahko predstavljajo Nebesa, so tisti z močno vero v 

Obstoj Boga. Edini način, da bi resnično doumeli dragulj, ki čaka vsakega izmed vas je, da 

okrepite svojo vero. Edini način, da bi okrepili svojo vero je, da močno molite, da bi spoznali 

Resnico, Luč in bleščečo prihodnost, ki čaka vse tiste, ki častijo Boga Očeta, Vsemogočnega. 

Verniki; moliti morate za svoje prijatelje, zakonce, sorodnike, starše, brate, sestre in otroke, ki 

imajo malo vere. Ko boste molili Moj Roţni Venec Boţjega Usmiljenja v njihovem imenu, 

boste rešili njihove duše. To je Moja obljuba, ki vam jo dajem zdaj. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

ZBUDITE SE IN SPREJMITE RESNICO PREDEN BO PREPOZNO 

Petek, 15. april 2011 ob 23:00 

Moja ljubljena hči, ljudem moraš povedati, da morajo upoštevati Mojo Najsvetejšo Voljo, če 

ţelijo prejeti večno ţivljenje. Ta svet nikoli ne bo zadovoljil vaše lakote, četudi ima veliko za 

ponuditi. Če ne bi bilo zaradi grehov vaših prvih staršev, Adama in Eve, potem bi, seveda, 

bilo moţno ţiveti v večni sreči brez ovir. Ker se zavajalec nahaja povsod po svetu, vam ne bo 

dovolil, da bi gradili svoje ţivljenje na Meni. On, prevarant, laţnivec, si bo vedno prizadeval, 

da bi vas pahnil v greh po različnih sredstvih zapeljevanja. Vendar pa vas bo zelo teţko 

zapeljeval, če boste v stanju milosti, ki jo boste dosegli po Spovedi in čaščenju Najsvetejšega 

Zakramenta. 

Sveti Roţni Venec je še posebno učinkovit proti satanu, zaradi moči, ki jo je od Boga, 

Večnega Očeta, prejela Blagoslovljena Devica, Moja Mati. Ona ima ogromno moč nad 

zavajalcem. Satan je proti njej nemočen in tega se on zaveda. Če boste dovolili Moji Sveti 

Materi, da vas vodi k milostim, katere vam lahko ona izprosi v vašem imenu, potem boste 

postali imuni na njegov vpliv.  

Ljudje si prizadevajo, da bi dosegli srečo in mir na tej Zemlji – to počnejo z iskanjem skritega 

recepta. Tako zapravljajo čas in poskušajo odkleniti skrivnost sreče, materialnega dobička in 

miru v svojem ţivljenju. Ti ljudje prihajajo do novih načinov, idej – vse to spodbujajo razne 

sheme, ki govorijo o tem kako obogateti. Ne glede na vse argumente, ki jih navajajo, katerih 

večina temelji na psihološkem idealizmu, preprosto ni mogoče doseči miru in sreče v svojem 

ţivljenju, če ne verjamete v Boga, Večnega Očeta. On je edini Darovalec Ţivljenja. Če se Mu 

ne boste pribliţali, boste znotraj sebe prazni. Tisti izmed vas, ki večino časa namenjate temu, 

da bi dokazali, da Jaz ne obstajam, izgubljate svoj čas v lovljenju sanj, ki se nikoli ne bodo 

uresničile. Vašo trmasto zavračanje Obstoja svojega Stvarnika, Nadnaravnega Bitja, ki je 

ustvaril ta svet, vas bo vodilo v brezno večne teme. Mnogi ljudje, kot ste vi, ki so v svojem 

ţivljenju šli do skrajnih mej, da bi zanikali Obstoj Boga, s tem da so širili laţi, da Bog Oče ne 

obstaja, so zdaj, na ţalost, v globinah Pekla po svoji lastni izbiri. Ne dovolite, da bi se to 

zgodilo z vašimi dušami; kjer tisti, ki končajo v Peklu, gorijo kot če bi bili še vedno v telesu. 

Kako močno se satan smeji vaši nevednosti. Ko zavračate Boga, zavračate svojo pravico do 



večne sreče; te iste večne sreče, ki jo neutrudno iščete v tem svetu. Ampak le-te ni mogoče 

doseči na Zemlji. 

Nikoli ne ţivite svojega ţivljenja na Zemlji, kot da je to edini del vašega obstoja, kajti ni. Vaš 

pravi dom bo v Raju z Menoj. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

KAJ BOSTE DOŢIVELI V ČASU OPOZORILA IN MOLITEV ZA 

TAKOJŠNJO ODPUŠČANJE 

Sobota, 16. april 2011 ob 10:00 

Moja ljubljena hči, poudarjaj pomembnost Mojih Sporočilih in jih razširi, in to hitro, kajti 

Opozorilo je pred vrati. Povej tistim dušam, ki nočejo moliti, naj odstranijo svoj ponos in 

odpor in Me zdaj prosijo za odpuščanje. Naj vam bo jasno, da mnogo, mnogo duš ne bo 

preţivelo ta neizbeţen dogodek. Mnogo od teh duš je preprosto lenih. Ti ljudje, čeprav 

verjamejo v Boga, Večnega Očeta, so se odločili, da se bodo s svojo duhovnostjo ukvarjali 

enkrat v prihodnosti, vendar pa bo takrat ţe prepozno. 

Povej svetu, da jih bo ta dogodek rešil. Mnogi se bodo pokesali v času tega Mističnega 

Doţivetja. V sebi bodo začutili pekoč občutek, podobno kar doţivljajo duše v vicah. To jim 

bo dalo vpogled v to, skozi kaj morajo iti duše, ki niso popolnoma čiste, preden lahko vidijo 

Veličastno Luč Nebes. S tem ko bodo preprosto sprejele, da se ta dogodek lahko zgodi, ga 

bodo lahko preţivele. Obrnite se k Meni in recite: »Prosim, vodi me k Luči in Dobroti 

Svojega velikega Usmiljenja in odpusti moje grehe.« in Jaz vam bom takoj odpustil. Nato, 

po Opozorilu, boste čutili globok mir in globoko radost v svoji duši. 

Mladini je nerodno moliti 

Veliko ljudi na svetu danes noče moliti. Mnogim, zlasti mladini, je nerodno in staromodno, da 

bi molili. Zmotno verjamejo, da molitev ni potrebna četudi imajo vero v Boga. To ni res. 

Molitev je bistvenega pomena za vstop v Raj, po katerem boste obupno hrepeneli po svoji 

smrti. Če boste ostali v grehu, ne boste mogli okušati tega veličastnega praznika. Tako kot 

tisti izmed vas, ki se trudite ostati vitki in urejeni, ki skrbite za svoje telo in ki pazite kaj jeste 

– na takšen način morate tudi skrbeti za svojo dušo. Če ne boste namenjali pozornosti stanju 

vaše duše, bo le-ta postala šibka, primanjkovalo ji bo vitaminov, ki so potrebni, da bi ostala v 

odlični formi. 

Molitev za spreobrnjenje mlačnih duš 

Zaradi šibke vere vernikov v svetu, imate tisti izmed vas z močno vero zdaj veliko 

odgovornost. Moliti morate to molitev za spreobrnjenje mlačnih duš: 

 



Jezus, po Tvojem Božjem Usmiljenju te rotim, da prekriješ vse mlačne duše s Svojo 

Predragoceno Krvjo, da se bodo lahko spreobrnile.« Zmolite to kratko molitev v imenu 

tistih, za katere menite, da jo najbolj potrebujejo. 

Ne pozabite Moje veličastne obljube, otroci. Jaz bom zmagal na koncu. Satan, zavajalec, 

preprosto ne more zmagati. Prosim, dovolite Mi, da vas zaščitim in vzamem s Seboj. Ne dajte 

satanu svoje duše. Ljubim vas vse. Vsak dan Me prosite naj okrepim vašo vero. 

Vaš Boţji Odrešenik 

Kralj Usmiljenja in Sočutja 

Jezus Kristus 

 

CELO MAJHNE MOLITVENE SKUPINE, KJER SE MOLI ROŢNI 

VENEC BOŢJEGA USMILJENJA, LAHKO REŠIJO NA MILIJONE 

DUŠ 

Sobota, 16. april 2011 ob 22:45 

Moja ljubljena hči, čas za Opozorilo je zdaj blizu. Zgodilo se bo hitro, kot bi mignil z očmi. 

Vse se bo zaustavilo, ko bodo doţiveli Moje Veliko Usmiljenje. Molite za vse tiste v smrtnih 

grehih – naj bo to vaša prioriteta. Te duše potrebujejo vaše molitve, kajti mnoge izmed njih 

bodo od šoka umrle, ko bodo videle grozo njihovih grehov skozi Moje Oči. Molitev Roţnega 

Venca Boţjega Usmiljenja lahko reši na milijone duš, četudi jo moli le majhna skupina 

zvestih, ljubečih vernikov. 

Za ta Veliki Dogodek, Moja hči, ti ne bom dal datuma. Toda bodi prepričana, da je pred vrati. 

Medtem ko zlo še naprej raste in se širi po vsem svetu, bo tudi Roka Mojega Očeta padla na 

ves svet. On ne bo več dovoljeval, da bi ti zlobni grešniki, ki sluţijo satanu, še naprej 

uničevali Moje otroke in jim škodovali. Sram naj bo tistih grešnikov, ki so obsedeni sami s 

seboj, katere še vedno ljubim, kljub njihovim zlobnim grehom. Prosim vas, da zdaj molite za 

odpuščanje njihovih grehov. 

Ko se bo Opozorilo zgodilo, bodo prav tako tudi naravne katastrofe doletele človeštvo. 

Otroci, molitev je zdaj vaše edino oroţje, da rešite sebe in človeštvo pred peklenskim ognjem. 

Po Opozorilu bosta prevladali mir in radost. Nato pa se bo začelo preganjanje s strani Novega 

Svetovnega Zavezništva. Če vas bo dovolj, ki boste močno molili in širili spreobrnjenje, bo 

njihova moč oslabljena. 

Ne bojte se, Moji ljubljeni verni. Med seboj boste tesno sodelovali v molitvi za odrešenje 

človeštva, zaradi tega pa boste rešili na milijone duš. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 



NOVI SVETOVNI RED NAČRTUJE, DA BI NADZOROVAL VAŠ 

DENAR IN VAŠO HRANO 

Nedelja, 17. april 2011 ob 9:00 

Moja ljubljena hči, povej ljudem, da bodo zdaj priča številnim ekološkim katastrofam. 

Zgodile se bodo v najbolj nenavadnih in nepričakovanih krajih in bodo hude v svoji 

intenzivnosti. Zgodile se bodo zaradi grehov človeštva. Spreobrnite se vsi. Ne pozabite, te 

podnebne katastrofe vas bodo zbudile iz spanca in pomanjkanja vere. Te podnebne katastrofe 

se bodo zgodile tudi zato, da bi omilile vpliv zlobnih skupin globalnih zavezništev in njihove 

zlobne, neumne dejavnosti. Te skupine, ki jih bom označil kot »nova svetovna vlada«, ki 

prihaja, načrtujejo, da se bodo zdaj vzdignile pod vodstvom antikrista. Te iste skupine so 

povzročile propad bančnega sistema, zdaj pa bodo povsod po svetu uničile valute. To bodo 

naredile zato, da vas bodo lahko nadzorovale. 

Moja hči, ko sem to Sporočilo delil s teboj nekaj mesecev nazaj, so se ti Sporočila zdela 

nenavadna, kljub temu pa si si zapisala, kar sem ti povedal. Te kače, satanovi privrţenci, ta 

izprijen, zlobni načrt ţe nekaj časa načrtujejo. Nekatera njihova pretkana dejanja so ţe vidna, 

a kljub temu mnogi verjamejo, da gre svet preprosto skozi še eno finančno krizo. Zbudite se 

zdaj vsi. Ozrite se okoli sebe in se sami prepričajte. Prenehajte poiskušati namigovati, da vse 

to povzroča recesija v gospodarstvu, ker to ni res. Ti ljudje bodo nadzorovali vsakega izmed 

vas preko ene svetovne valute in zadolţenosti vaših drţav. Nobena drţava ne bo pobegnila iz 

njihovih krempljev. Prosim, upoštevajte Moje Besede. Vaš denar bo brez vrednosti. Vaš 

dostop do hrane in drugih potrebščin bo moţen samo preko »ţiga«, identifikacije o kateri sem 

govoril. Prosim, prosim, ne sprejmite tega ţiga, kajti zaradi tega vas bom izgubil. Ta ţig vas 

bo ubil, ne samo telesno, temveč tudi duhovno. Ostanite zunaj te pristojnosti. Začnite zdaj 

načrtovati svoje zaloge hrane, odej, sveč in vode, če se ţelite izogniti ţigu, ţigu zveri. 

On, antikrist, ki bo vodil to Novo Svetovno Vlado, verjame, da bo ukradel duše človeškega 

rodu. Toda ne bo. Prav tako kot bodo številni padli pod njegov vpliv, bodo tudi Moji verni 

ostali še naprej neomajno zvesti Meni, njihovemu Boţjemu Odrešeniku. 

Vsi tisti, ki se boste posmehovali tem prerokbam, Me poslušajte zdaj: Če boste podlegli 

vplivu tej svetovni sili, se boste pogubili. Močno vero boste potrebovali, če boste ţeleli 

preţiveti. Vaše molitvene prošnje bodo uslišane. Jaz vas bom varoval v času tega strahovitega 

obdobja na Zemlji. Zberite se zdaj v skupine, kjer boste lahko v miru in na skrivnem molili. 

Oni, Novi Svetovni Red, bodo tudi molili v njihovih nizkotnih cerkvah. Te cerkve obstajajo 

povsod po svetu, vendar pa so bile zgrajene na skrivnem. Tam opravljajo ţrtve in častijo 

njihovega malika, satana. Ti kulti so se zdaj razširili, vsi pa imajo en skupen cilj – da bi 

nadzorovali človeštvo. To bodo storili s tem, da bodo poskušali nadzorovati vaš denar, oskrbo  

s hrano in energijo. Borite se proti njim na najboljši način, ki obstaja: z molitvijo in širjenjem 

spreobrnjenja. Molite tudi za te zaslepljene ljudi, katerim je obljubljeno veliko bogastvo, 

tehnologija, daljše ţivljenje in čudeţi. Kako zelo se motijo. Resnično so bili zavedeni. 

Resnico bodo izvedeli šele ko bodo pahnjeni v globine Pekla, takrat pa bo ţe prepozno. 



Molite, molite vsi vi, Moj Roţni Venec Boţjega Usmiljenja in Najsvetejši Roţni Venec, vsak 

dan, kolikor pogosto lahko, da bi omilili posledice tega pretkanega in demonskega načrta. 

Molite tudi za tiste duše, ki bodo umrle v neizbeţnih svetovnih ekoloških katastrofah, katere 

bo povzročila Roka Boga Očeta. Te duše potrebujejo vaše molitve. Prosim, prisluhnite Mojim 

prošnjam za molitev, kajti uslišane bodo. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

BOŢJA JEZA SE BO SPUSTILA NAD NOVI SVETOVNI RED 

Nedelja, 17. april 2011, ob 19:00 

Moja draga ljubljena hči, z veliko ţalostjo ti moram sporočiti, da bodo prihajajoče naravne 

katastrofe povzročile veliko izgubo ţivljenja v Aziji, Evropi, Rusiji in Zdruţenih Drţav 

Amerike. Jeza Boga, Mojega Večnega Očeta bo sunkovito padla na ljudi tega Svetovnega 

Zavezništva, ki načrtujejo podzemne organizacije, da bi zaradi svojih koristi, pomorili 

preostali svet. Ti ljudje so ustvarili bogate kmetije in nove tehnologije, ki bi vas šokirale, če 

ne bi bile tako zelo zlovešče v tem za kar jih uporabljajo. Ti ljudje, ki prihajajo iz razvitih 

drţav sveta, so bogati, močni, nadarjeni; in nadzorujejo banke, vojsko, svetovne humanitarne 

organizacije, policijo, vlade, dobavitelje energije in medije. Nihče izmed vas ne more uiti 

njihovim krempljem, razen če vam Jaz ne povem kako to storiti. 

Molitev, še posebno Roţnega Venca Boţjega Usmiljenja, bo širila spreobrnjenje, z molitvijo 

Svetega Roţnega Venca pa boste omilili dejanja teh zlobnih parazitov, ki sluţijo satanu. 

Zanimivo je to: Mnogo izmed teh fanatikov, ki so ujeti v to mreţo prevare, verjamejo, da so 

preprosto ambiciozni z naravno ţeljo po bogastvu, in nimajo nobenega verskega prepričanja. 

Kar pa ne vedo pa je to, da jih zapeljuje satan - vsakodnevno vpliva na njihove misli, ţelje, 

besede in dejanja. Kako zelo so zaslepljeni. 

Povsod kjer se zbirajo, se bo na njih spustila Boţja Jeza z zastrašujočo silo. To se ţe dogaja. 

Zaustavljeni bodo, vendar pa bo trajalo nekaj časa. To jih ne bo popolnoma zaustavilo, ampak 

bo omililo grozovit učinek, ki bi jih sicer njihova dejanja povzročila. Blagoslovljena Trojica 

zdaj aktivno komunicira z izbranimi dušami po vsem svetu. Verniki so to ţe opazili. Tisti, ki 

ne verujejo v Boga Očeta, mislijo, da so te izbrane duše le prevaranti, ki strašijo ljudi o koncu 

sveta. Res je, da mnogo ljudi v današnjem svetu daje laţne informacije, toda prosim, ne 

ignorirajte jih brez da bi najprej prisluhnili temu, kar imajo za povedati. Vselej molite za 

navodila v teh teţkih in zmedenih časih. Vselej imejte svoj pogled usmerjen v Mene, vašega 

Boţjega Odrešenika. Jaz vas bom drţal za roko in vam pomagal prestati te preizkušnje. 

Mnoge ljudi bo zgrabila panika, v mnogih primerih pa bodo prestrašeni, ko bodo videli, da se 

te prerokbe uresničujejo. Vendar se ni treba bati, kajti to obdobje ne bo trajalo dolgo. Po tem 

obdobju bo prišlo Novo Nebo in Nova Zemlja, kjer boste vsi dolgo ţiveli, v miru in blaţenosti 

in v zedinjenju z Menoj. 



Več ljudi kot se bo spreobrnilo in prosilo Boga Očeta za vodstvo, manjše posledice bo imelo 

zlobno vladanje Novega Svetovnega Reda. Pojdite zdaj v miru. Molite za okrepitev svoje vere 

Vame. 

Vaš Usmiljeni Odrešenik in Pravični Sodnik 

Jezus Kristus 

 

SPOLNA NEMORALNOST VAS BO VODILA V PEKEL 

Torek, 19.april 2011 ob 23:50 

Moja hči, svet se deli na različne sloje – na tiste, ki ţivijo preprosta in urejena ţivljenja, 

nekateri v bogastvu in miru, na tiste, ki so ţrtve revščine in bolezni ali vojne in na tiste, ki 

imajo oblast – vsi ti ljudje bodo doţiveli iste prihajajoče dogodke in se jim čudili. 

Mnogi bodo v ekoloških katastrofah videli na delu Boţjo Roko. Nekateri bodo trdili, da so te 

ekološke katastrofe znamenja časov; medtem ko bodo drugi trdili, da je vse to povezano z 

globalnim segrevanjem. Najpomembnejša stvar, ki jo morate razumeti v teh časih pa je ta: Če 

se bo greh nezmanjšano stopnjeval bo v vsakem primeru uničil vaša urejena ţivljenja. Toda, 

ker se je greh v teh časih tako zelo pomnoţil ste lahko prepričani, da bo te katastrofe 

povzročila Boţja Roka. 

Bog, Večni Oče se je v preteklosti ţe odzval in ukrepal na takšen način. Zdaj, ko se pribliţuje 

ura v kateri bodo satan in njegovi privrţenci uničeni, bo Bog, v Svojem Usmiljenju povzročil 

še več ekoloških pretresov. To bo storil, da zaustavi satana in vse njegove pokvarjene 

človeške lutke, ki se slinijo po bogastvu in slavi, ki jim ju obljublja on po svojih psiholoških 

močeh. 

Satan polaga zlobne misli in dejanja v šibke duše, ki se izpostavljajo njegovi posesivni moči. 

Takšni ljudje imajo skupne lastnosti: so samonaravnani, obsedeni s posvetnimi ambicijami in 

bogastvom ter odvisni od spolnih sprevrţenosti in oblasti. Če bodo še naprej častili antikrista, 

ki se bo vsak čas razodel svetu, bodo vsi končali v peklu. 

Mnogi nedolţni ljudje ne verjamejo v satana, antikrista ali celo Boga Očeta Vsemogočnega. 

Zaradi tega si zatiskajo oči. Kljub temu se sprašujejo, zakaj je druţba v kateri ţivijo, propadla. 

Ne razumejo s kakšno grozljivo hitrostjo propada tradicionalna druţinska enota. Krivijo 

bolezen sodobne druţbe. Kar pa ne vedo pa je to, da so satanova prioritetna tarča druţine. To 

počne zato, ker ve, da če druţina propade, potem tudi druţba propade. Mnogi to vedo, ker 

postaja vse bolj očitno v današnjem svetu. 

Potem poglejte spolno nemoralnost. Sprašujete se, kako je lahko bila druţba tako strašno 

okuţena s to izprijenostjo. Še enkrat vam povem: kar se ne zavedate je to, da je satan 

odgovoren za prav vsako nespodobno dejanje, za vsako nemoralnost v svetu. Tisti izmed vas, 

ki ste ujeti v svet promiskuitete, spolnih sprevrţenosti in zlorabe drugih, se boste prerekali z 

Menoj in trdili, da so ta dejanja vir zabave in v nekaterih primerih, oblika dohodka. Vedeti 

morate, da vas bodo ta dejanja vodila v večni, peklenski ogenj. 



Za vsako izprijeno spolno dejanje, v katerem sodelujete, boste vso večnost goreli kot če bi 

imeli telo, četudi boste duh. Tisti del vašega telesa, ki ga boste zlorabljali po smrtnem grehu, 

bo utrpel največje bolečine v peklenskem ognju. Zakaj bi si to ţeleli? Mnogi izmed vas, 

uboge, zavedene duše, se ne zavedate, da še niste bili seznanjeni z Resnico – z Resnico, da 

dejansko obstajajo Nebesa, Vice in Pekel. Mnogi Moji dobronamerni sveti sluţabniki Cerkve 

niso poudarjali te Nauke ţe zelo dolgo časa. Sram naj jih bo. Jočem se zaradi njih, ker mnogi 

izmed njih v resnici ne verjamejo v pekel. Torej, kako lahko potem pridigajo o grozi pekla? 

Ne morejo, ker so se mnogi odločili za enostaven odgovor: »Bog je nadvse usmiljen. On 

nikoli ne bi pošiljal ljudi v pekel. Ali pač? 

Odgovor se glasi: ne – On ne pošilja ljudi v pekel. To je res, ker Bog nikoli ne bi mogel 

obrniti hrbta Svojim otrokom. Toda dejstvo je, da mnogo, mnogo duš, ki so bili zapeljani v 

smrtne grehe, postane odvisnih od svojih ponavljajočih se grehov. Te duše so v tako veliki 

temi – uţivajo v svoji nemoralnosti – da se vedno znova in znova odločajo za to temo, tudi po 

smrti. Po smrti ne morejo biti rešeni. To pot so izbrali po svoji svobodni volji – ki je Dar od 

Boga - v katero On ne more posegati. Toda satan lahko in to tudi počne. 

Izberite kje ţelite ţiveti: z Bogom, Večnim Očetom v Nebesih ali s satanom, zavajalcem, v 

večnem, peklenskem ognju? Ni preprostejšega načina, s katerim bi vam pojasnil Resnico, 

Moji otroci. Zaradi Moje Ljubezni in Sočutja vam moram pojasniti Resnico. 

To Sporočilo je namenjeno zato, da bi vas nekoliko prestrašilo, kajti če vam ne bi razkril, kaj 

čaka takšne duše, vam ne bi izkazoval Svoje Resnične Ljubezni. 

Prišel je čas, da se soočite s prihodnostjo, ne samo vi, ampak tudi vaši prijatelji, druţina in 

ljubljeni na katere vplivate s svojim obnašanjem. Vaše obnašanje vpliva na obnašanje drugih. 

Nedolţne ljudi lahko vi, po svoji nevednosti, nehote vodite in usmerjate na pot večne teme. 

Poskrbite za svojo dušo, ki je Dar od Boga. Vaša duša je vse, kar boste nesli s seboj v 

ţivljenje po tem. 

Vaš Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

BRANITE SE PRED NAPADI SATANA 

Sreda 20. april 2011 ob 17:45 

Moja hči, tvoja vera je nenehno na preizkušnji, vsako uro dneva, ko nate pritiskajo tujci, da bi 

zavrnila ta Sporočila. To se bo vedno dogajalo. Čas je, da se navadiš na te muke. Zdaj si lahko 

prepričana, bolj kot kdajkoli prej, da so ta Sporočila verodostojna in da prihajajo od Mene, 

Boţjega Odrešenika človeštva, Jezusa Kristusa. 

Še posebno Me ţalosti, ko vidim kako verniki, na katere tako zelo vpliva zavajalec, zavračajo 

Mojo Najsvetejšo Besedo, ki jo v teh časih dajem svetu.  



Moja hči, zdaj si več kot sposobna  ignorirati vse glasove, ki trdijo, da govorijo z avtoriteto, ki 

prihaja iz Boţjih virov. Mnogi laţni preroki obstajajo v današnjem svetu in niso to, za kar se 

izdajajo. Kot sem ti ţe povedal, poslušaj samo Moj Glas. Ne potrebuješ  soglasja drugih, da bi 

nadaljevala  s tem Svetim Delom. Ljudje bodo sčasoma spoznali pristnost teh Svetih Sporočil. 

Nikoli ne smeš verjeti zavedenim dušam, ki trdijo, da jih navdihuje Bog, ker to ni res. Zapri si 

ušesa pred laţmi zavajalca. Satan hoče zaustaviti to Delo in bo naredil vse kar je v njegovi 

moči, da bi ti preprečil, da ne bi izpolnila tega Poslanstva. 

Vstani zdaj in govori z avtoriteto Svetega Duha, ki ti je bil dan, Moja dragocena hči. Kot sem 

ti ţe povedal si ti izbrana glasnica, da posreduješ svetu najpomembnejša Sporočila za 

človeštvo v teh časih. Zelo Me osrečuješ, ker si pokazala moč in pogum v času napadov, ki si 

jih morala prestati po rokah satana. Kljub temu ne pozabi, da moraš sprejeti to Delo s 

poniţnostjo, ki se jo pričakuje od tebe. Vsak dan Me prejemaj v svojo dušo, da boš prejela 

dodatne  milosti. Ljubim te, moja hči. Nebesa se veselijo, ker si se tako hitro odzvala Moji 

Sveti Volji. 

Tvoj Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

BRANITE PRAVICO SVOJIH OTROK DO KRŠČANSKE IZOBRAZBE  

Sobota, 23. april 2011 ob 00:05 

Veliki petek 22. april 2011 

Moja ljubljena hči, danes je čas za vse tiste, ki verujejo v Pasijon Kriţa, da bi ga pomagali 

nositi tako, da bodo Moji Besedi lahko ponovno prisluhnili v svetu. Opomnite jih, na kakšen 

način sem umrl in zakaj to pomeni odrešenje. Vaša naloga je, da spodbudite tiste, ki so zašli, 

da znova odprejo svoja srca za Resnico Mojih Naukov. 

Vstanite zdaj in branite svojo pravico, da ste kristjani.  Od vas pričakujem, da ste strpni – kjer 

morate spoštovati stališča drugih verstev - a nikoli Me ne smete ţaliti s tem, da postavljate 

krščanstvo na drugo mesto. To je nevarni nauk, ko zamenjujete strpnost kot nadomestek za 

Resnico. Bodite odprti do drugih verstev in se obnašajte enakovredno do svojih bratov in 

sester. Vendar pa nikoli ne smete popustiti pritiskom, da bi se odpovedali svoji veri ali da bi 

zavračali svojim otrokom pravico do krščanske izobrazbe. Mnoge šole, ki jih vodijo 

krščanske organizacije popuščajo pritiskom, da bi se Mi odpovedali. Številne vlade se trudijo 

prepovedati krščanstvo s postavljanjem novih zakonov. Kljub temu boste ugotovili, da bodo 

druge nekrščanske religije obravnavane manj strogo. Katera koli druga religija bo ljudem bolj 

naklonjena  kot krščanstvo. 

Borite se zdaj za svojo vero. Molite za spreobrnjenje. Molite, da bodo tisti reţimi, ki tlačijo 

vašo pravico biti kristjan, pokazali več strpnosti. Če ne boste zdrţali teh pritiskov, bo svet 

postal neploden, ko bo vse manj kristjanov prakticiralo svojo vero. 

Vzemite, od danes naprej, Kriţ na svoje rame, in bodite zgled drugim. Naj vas nikoli ne bo 

sram Kriţa. 



Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus, Kralj človeštva 

 

PRISEŢITE ZVESTOBO MOJEMU ROŢNEMU VENCU BOŢJEGA USMILJENJA 

Sobota, 23. april 2011 ob 16:40 

Velikonočna sobota 23. april 2011 ob 16.40 

Moja draga ljubljena hči, moji otroci se zdaj veselijo v spomin na Moje Vstajenje. To leto je 

pomembno, ker predstavlja začetek Nove Dobe Razsvetljenja, ki se bo kmalu začelo. 

Moj veliki dar Usmiljenja bo vernikom prinesel veliko olajšanje in bo ustvaril veliki občutek 

evforije med tistimi neverniki, ki se bodo spreobrnili. Ko bodo spoznali resnico, bodo postali 

lahkega srca in bodo napolnjeni z ljubeznijo do Boga, Večnega Očeta, in Mene, vašega 

Boţanskega Odrešenika. Celo nekristjani bodo spoznali Resnico Mojega Obstoja. To bo 

ustvarilo velik občutek veselja in ljubezni v svetu. 

Opozorilu mora slediti molitev 

Pomembno je, da si zapomnite eno pomembno lekcijo glede Opozorila. Temu Velikemu 

Dogodku, ko boste vi vsi videli ne samo svoje grehe, kot jih vidim Jaz, ampak tudi spoznali 

Resnico ţivljenja po tem, mora slediti molitev. 

 

Na ţalost bodo mnogi, po Opozorilu, padli nazaj v greh. Zdaj je čas, da se pripravite in to  

preprečite tako, da vsak dan molite Moj Roţni Venec Boţjega Usmiljenja. Ko vam bo molitev 

te močne molitve prišla v navado, boste ohranili stopnjo spreobrnjenja in vere, ki bosta 

preplavili svet po Opozorilu. 

Veselite se, molite in zahvaljujte se Meni, vašemu Boţanskemu Odrešeniku, za to veliko 

Usmiljenje. Pokleknite in dajte slavo Bogu Očetu, za dar Moje Ţrtve. Molitev bo pomagala 

omiliti vpliv, ki ga bo povzročilo preganjanje Novega Svetovnega Zavezništva, ki se bo 

začelo po Opozorilu. Če vas bo dovolj ostalo zvestih Meni, Mojim Naukom in boste še naprej 

molili ter prejemali Zakramente, lahko spremenite potek dogodkov, ki bodo sledili Opozorilu. 

Kako močna je molitev Mojega Roţnega Venca Boţjega Usmiljenja! Toliki izmed vas še 

vedno ne razumete pomembnost te molitve. Na ţalost, mnogi še nikoli niso slišali za njo. 

Zelo posebno prošnjo imam za tiste, ki ste Mi zvesti. Ne ţelim si videti, da bi kateri koli 

izmed Mojih otrok bil uničen. Zaradi tega vam dajem Opozorilo. V času Opozorila bom 

pokazal vsakemu izmed vas, tudi skeptikom, kaj se bo dejansko zgodilo v času Poslednje 

Sodbe. Torej, da bi mi pomagali rešiti vse duše, in da bi jih pritegnili k Meni, si ţelim, da 

priseţete zvestobo Mojemu Roţnemu Vencu Boţjega Usmiljenja. 

Ustvarite molitvene skupine Boţjega Usmiljenja po vsem svetu in uporabite to molitev za vse 

vam poznane osebe, ki morda umirajo, kajti Jaz bom poskrbel, da bodo te osebe odrešene. 

Zberite se zdaj skupaj, Moje ljudstvo. Sledite svojemu Odrešeniku. Molite, kot niste še nikoli 

molili in tako bo več duš rešenih. Potem boste vsi postali del Novega Sveta, ki sem vam ga 



obljubil, ko se bosta Nebesa in Zemlja zdruţili v eno. Ta veličastna prihodnost je namenjena 

vsem vam. Namesto, da se bojite teh velikih sprememb, odprite svoje misli, svoja srca in 

svoje duše za veliko veselje, ki vas čaka. Ko se boste zdruţili v eno veliko, močno skupino po 

vsem svetu, v vsaki drţavi, v vsaki druţini, v vsaki cerkvi in v vsaki skupnosti, boste ustvarili  

veliko razliko. 

Vaše molitve bodo pomagale preprečiti večino preganjanja, ki se bo zgodilo, kot je bilo 

napovedano. Torej, iz spoštovanja do Mene, vašega vselej ljubečega Odrešenika, Mi zdaj 

sledite. 

Ţivim v prav vsakemu izmed vas. Vem, kaj je v vaših srcih in dušah. S tem, ko boste prisegli 

zvestobo Mojemu Roţnemu Vencu Boţjega Usmiljenja za svoje brate in sestre, boste prejeli 

posebne milosti. 

Vaš Boţanski Kralj Usmiljenja in Pravični Sodnik 

Jezus Kristus 

SPREOBRAČAJTE DRUGE OB VSAKI PRILOŢNOSTI 

Nedelja, 24. April ob 20:30 

Velikonočna Nedelja 24. April 2011 ob 20:30 

Moja draga ljubljena hči, danes je pomemben dan, kajti z Mojim vstajenjem od mrtvih sem 

izpolnil Svoje obljube, ki sem jih dal človeštvu, da bi vas vse pritegnil k Luči Nebes. 

Moji otroci, ob vsaki priloţnosti morate spreobračati druge. Ko boste šibkih dušam 

pojasnevali Moje Nauke in jim izkazovali ljubezen v svojem srcu, boste dosegli spreobrnjenje 

teh duš. Jaz vas bom preplavil z močnimi blagoslovi. To je zelo poseben Dar od Mene in 

predstavlja dejanje velikega usmiljenja z vaše strani. 

Moji otroci, spreobrnjenje bo rešilo duše. Ko se zgodi spreobrnjenje, se to potem razširi na 

prijatelje in sorodnike tiste osebe, ki se je spreobrnila. Spreobrnjenje ustvarja spreobrnjenje. 

Ni vaţno če se vam posmehujejo, ali če z vami ravnajo kot, da govorite neumnosti. Za to delo 

je potrebno veliko poguma z vaše strani, Moji ljubljeni zvesti verni. Toda vsakič ko boste 

pogumno vstali in pojasnjevali Moje Nauke drugim, vam bodo ljudje prisluhnili. Čeprav se 

vam bodo nekateri smejali in se bo zdelo, da vas ne jemljejo resno, pa bodo globoko v sebi 

prisluhnili temu, kar imate za povedati. 

Ko bo Sveti Duh deloval preko vas pri tem delu, bodo ljudje čutili vzgib v svojem srcu, a ne 

bodo vedeli zakaj. Potem jih boste pritegnili k sebi. 

Nekateri ljudje se bodo počasi odzvali, a bodite potrpeţljivi. Malo po malo bodo začeli 

popuščati. Najprej vam bodo postavili vprašanje, ki se bo nanašalo na to kaj je prav in kaj 

narobe. Takrat se bo spreobrnjenje ukoreninilo. Nikoli ne prenehajte širiti Resnice Mojih 

Naukov. To ni potrebno početi tako, da pridigate. Namesto tega je lahko zelo prefinjeno. 

Spreobračajte druge v svojem vsakdanjem ţivljenju po navadnih pogovorih. Tako bodo ljudje 

bolj dovzetni. 



Moji otroci, kljub temu boste šokirani zaradi odziva drugih ljudi, še posebno tistih, ki ţivijo v 

laţi in temi. Na vaše besede se bodo odzvali na agresiven in posmehujoč način. Spraševali vas 

bodo ali resnično verjamete v takšne neumnosti. Potem vas bodo zmerjali in ţalili. Vaša 

inteligenca bo postavljena pod vprašaj. Obtoţevali vas bodo, da ste se obrnili k religiji zaradi 

osebnih teţav. Od časa do časa se boste počutili v zadregi in se boste morda teţko branili. 

Ostanite tiho v takšnih situacijah. Nato od časa do časa postavljajte vprašanja. 

Vprašajte te duše: » Zakaj se tako počutite?« Več vprašanj kot jim boste postavili, bolj se 

bodo ti ljudje začeli poglabljati v svoje lastne odgovore. Vse ljudi ne boste prepričali o 

Resnici. Vendar pa vas bo vsako vaše vztrajno prizadevanje povzdignilo v Mojih Očeh. 

Pojdite zdaj, Moji otroci. Spreobračajte v Mojem Imenu in obdaril vas bom z velikimi, 

velikimi milostmi. 

 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

ARABSKA VSTAJA BO SPROŢILA GLOBALNI NEMIR – ITALIJA BO 

SPROŢILA IZPAD 

Torek, 26. April 2011 ob 20:10 

Moja draga ljubljena hči, Solze, ki jih točim za vse Svoje ljubljene, mučene otroke v svetu, ki 

so ţrtve nasilja and zlorab, so neskončne. Moji ubogi, dragoceni otroci trpijo vsepovsod, po 

vsem svetu in še posebno v arabskem svetu. Kako zelo trpim zaradi trpljenja teh ubogih, 

nemočnih duš. Prosim, moli za njih, Moja hči, in daruj zanje svoje trpljenje. 

Ta grozodejstva, ki se dogajajo v arabskem svetu, se bodo, na ţalost nadaljevala, ko se bo še 

več arabskih narodov zapletlo v niz konfliktov. Kmalu se bo zgodil prvi izmed tistih atentatov 

o katerih sem ti govoril februarja. Vstaja arabskega sveta bo neposredno sproţila nemire v 

vsakem kotičku sveta. 

Italilja bo igrala ključno vlogo pri izpadu, ki bo sproţil, da se bodo v vojni pridruţile svetovne 

sile – vsi ti dogodki so neizogibni, toda molitev lahko olajša trpljenje. Moli, Moja hči, da se 

bodo ljudje obrnili Name in Me prosili za pomoč in vodstvo v teh časih nemirov. 

Ne ţelim si videti, da Moji otroci trpijo. Toda trpeli bodo, dokler jim ne bo v času Opozorila 

razodeta Resnica. Molite zdaj za tiste zavedene diktatorje, ki ubijajo nedolţne duše. 

Pozivam Moje svete sluţabnike po vsem svetu, da sprejmejo, da se prerokbe, ki so bile 

napovedane v Knjigi Razodetja zdaj razpletajo. Razširjajte Resnico Mojih Naukov in rešite 

svojo čredo preden se izteče čas. Pojdite zdaj. Opravite svoje dolţnosti do Mene. Pozivam 

tiste izmed vas, ki ste oprali Moje Nauke, da se zdaj zaustavite. Zazrite se v svoja srca in 

povejte Mojemu ljudstvu Resnico, da ne morejo biti rešeni in tudi ne bodo, dokler ne bodo 

prosili za odpuščanje svojih grehov. Poniţati se morajo v Mojih Očeh in Me prositi naj jim 

podelim Dar Odrešenja. 

Vi, Moji sveti sluţabniki, morate zdaj odigrati svojo vlogo za katero ste bili izbrani. Bodite 

pogumni. Pridigajte Resnico. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 



 

 

PONIŢNOST JE POTREBNA ZA VSTOP V NEBESA  

Petek, 29. april 2011 ob 15:15 

Moje draga ljubljena hči, vsakdo, ki ţeli vstopiti v Moje Kraljestvo, se mora naučiti 

poniţnosti. 

Poniţnost predstavlja vašo majhnost v Mojih Očeh, ko častite Mene, vašega Odrešenika, 

Boţjega Sina, ki je postal človek. Kjer ni poniţnosti je tam ponos, ki nič ne koristi, če ţelite 

biti vredni Mojega Kraljestva. 

V današnjem svetu poniţnost ni sprejemljiva; v tej dobi ko se samozavest in ţelja po uspehu, 

da bi bili boljši od drugih šteje za občudovanja vredno lastnost. Tisti, ki se sami ne 

poveličujejo ali se samozavestno in arogantno ne izpostavljajo, so prezrti. Njihova lastnost 

poniţnosti in velikodušnosti do drugih se šteje za slabost - niso vredni, da bi se vključili v 

druţbo. Toda krepost, ki je nasprotna ponosu je ključ za vstop v Nebeško Kraljestvo. Torej, to 

kar se šteje za uspešen pristop za pridobitev ključa do bogastva v tem ţivljenju, je ravno 

formula, ki vas bo po smrti vodila v temo. 

Poniţnost, zaradi katere sluţite najprej svojemu Stvarniku, je tisto, kar je resnično 

pomembno. S tem ko razglašate svojo ničnost oznanjate Boţjo Slavo. 

Poniţnost je krepost, ki ni samo dragocena v Mojih Očeh, ampak je tudi pomemben del 

vašega duhovnega razvoja. To pomeni, da dajate potrebe drugih pred svojimi za Boţjo Slavo. 

Vendar pa je tako lahko podleči ponosu. 

Opozorilo izbranim dušah 

Poglejmo tiste, ki so trdo delali za razvoj svojega duhovnega ţivljenja, da ugodijo Meni. Nato 

poglejmo tiste srečne duše, ki so jim bili dani Darovi, ki po moči Svetega Duha, delujejo kot 

glasniki v svetu. Zelo pogosto, ko prejmejo te milosti, začnejo sčasoma misliti, da so bolj 

posebni od svojih bratov in sester. Hvalijo se z Darovi, ki jih posedujejo. Nato se sami 

začnejo odločati kako bodo delili te Darove. Njihova samohvala nato vpliva na njihovo 

sposobnost širjenja Resnice. Pozabili pa so to, da vsi Darovi, ki so jim bili dani, prihajajo od 

Mene. Jaz ljubim vsakogar. Ti  Darove so jim bili dani, da bi jih delili z drugimi. Tako kot 

dajem te Darove tem izbranim dušam v blagor drugih, jih prav tako lahko odvzamem. 

 

Samohvala vam onemogoča, da bi resnično hodili za Menoj. Naučite se biti poniţni, 

potrpeţljivi in brez ponosa. Če se trudite za poniţnost, boste imeli poseben prostor v Mojem 

Srcu. Čeprav izbiram določene ljudi, da postanejo izbrane duše, bi morali to smatrati kot Dar. 

Nikoli ne smejo misliti, da so bolj pomembni v Mojih Očeh, ker Jaz ljubim vsakogar. Vendar 

pa bom nagradil dobro delo, ko boste izkazovali poniţnost Meni in svojim bratom in sestram. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 



LJUDJE PO VSEM SVETU IMAJO ENAKE LASTNOSTI 

 

Sobota, 30. April 2011 ob 20:45 

 

Moja ljubljena hči, nocoj se veselim, ker si Mi poslušna. Všeč Mi je tvoja poslušnost, ko se 

udeleţuješ vsakodnevne Maše in ko prejemaš Najsvetejšo Evharistijo. Zdaj postajaš vse 

močnejša v mislih in duhu, s tem pa se hitro odzivaš na Mojo Najsvetejšo Voljo. Še veliko 

dela imaš, Moja hči, da svojo dušo privedeš do svetosti, ki se zahteva od tebe. Nikoli se ne 

boj, ker te vodim na vsakem koraku poti. 

 

Moja hči, kako zelo ljubim grešnike, kako zelo hrepenim, da bi mi bili zvesti. Jaz opazujem in 

gledam ljudi, ki imajo prijatelje in druţino, in so srečni, v njihovih domovih je smeh; in to me 

napolnjuje z radostjo, ker je tam navzoč Moj Duh. Potem gledam v druge domove in vidim 

nered, ţalost, jezo in v nekaterih primerih zlo v obliki nasilja; in se jočem, ker vem, da je tam 

navzoč satan. Potem opazujem in vidim kako skupine prijateljev sodelujejo in delajo za dobro 

drugih v svojem vsakdanjem ţivljenju in sem zadovoljen. Potem opazujem druge skupine, ki 

vneto skrbijo samo za sebe, s samo enim motivom, in to je, da ustvarjajo ogromne količine 

bogastva in moči. Vsa njihova dejanja imajo en cilj – da skrbijo za svoje potrebe. To se 

običajno dogaja na račun drugih. Zaradi tega se jočem, ker vem, da so v temi. Potem z 

zanimanjem opazujem inteligentne, izobraţene skupine, ki ţelijo prepričati svet, da Bog, Moj 

Večni Oče ne obstaja. Te skupine strastno in na dolgo govorijo in predstavljajo prefinjene 

argumente, ko Me arogantno zanikajo. Ko sem priča kako mlačni kristjani padajo v ta brlog 

teme, to prelamlja Moje Srce. Toliko, toliko skupin obstaja z različnimi interesi in cilji. Na 

ţalost, je zelo malo skupin,  ki posvečajo svoj čas za pogovore z Bogom, Večnim Očetom. 

 

Več milijonov ljudi je v teh časih izgubilo vero. Zaradi tega se počutijo zmedeni, nimajo 

ciljev, niti ne iščejo smernic od Mojih svetih sluţabnikov. 

 

Ta vrtinec zmede se bo nadaljeval, razen če Me bodo Moji otroci prosili za pomoč. Molite za 

vse moje otroke vsepovsod. Ozrite se okoli sebe in videli boste, da so ljudje po vsem svetu 

enaki. Lahko so različnih narodnosti, lahko govorijo v različnih jezikih in imajo drugačne 

barve koţe. Vendar pa imajo tudi podobne lastnosti. Nekateri so veseli, nekateri trpijo, drugi 

so polni ljubezni, medtem ko so preostali jezni in nasilni. Večina ljudi ima smisel za humor in 

to izkusijo v določeni fazi njihovega ţivljenja. Torej, če si ogledate vašo lastno druţino in 

prijatelje, boste videli podobne lastnosti. 

 

Če torej čutite potrebo, da bi molili za vaše najbliţje, vas pozivam, da vključite v molitev vaše 

brate in sestre, ki se nahajajo v vsakem kotičku sveta. Vsi ste Moji otroci. Če boste molili 

Roţni Venec Boţjega Usmiljenja za vse moje otroke povsod po svetu, boste vi, Moji verni, 

lahko rešili človeštvo pred temo pekla. Moč te molitve bo zagotovila, da bo Moje Usmiljenje 

zajelo vse ljudi, po vsem svetu. 

 

Naj vas vse pripeljem v Moj Raj. Ne dovolite, da bi Jaz trpel tako, da bi vas moral prepustiti v 

rokah satana.  

 

Molite, molite Moj Roţni Venec Boţjega Usmiljenja prav vsak dan ob 15:00 uri, in 

lahko rešite svet. 

 

Vaš vselej ljubeči Jezus Kristus 

 



RUSIJA IN KITAJSKA BOSTA POVZROČILI NEMIR 

Nedelja, 1. maj 2011 ob 21.00 

Moja draga ljubljena hči, povej svetu, da zdaj potekajo priprave, da bi pripravil duše na Novi 

Raj na Zemlji, ki sem ga obljubil. 

Datum Mojega Drugega Prihoda na Zemljo ti ne bo razkrit. A kljub temu bodi prepričana, da 

bodo Moje obljube vedno izpolnjene. Nihče ne more zaustaviti Mojega velikega Dejanja 

Usmiljenja za odrešenje človeštva. Satan nima te moči. On, zavajalec, bo uničen, Moja hči in 

ne more preţiveti. Njegov čas se bliţa koncu. Opozarjam tiste, ki mu sledijo po grehu, da 

imajo le še malo moţnosti, da se odkupijo. Zdaj se morajo odpovedati grehu, če ţelijo biti 

rešeni. Moji verni, tisti izmed vas, ki imate morda druţinskega člana ali bliţnjega prijatelja, ki 

je na poti greha: vaša naloga je, da poskušate odpreti njihove oči za Resnico. 

Pripravite se zdaj, da se izognete ţigu zveri in ga ne sprejmete 

Veliko dogodkov, tako na Zemlji kot v Nebesih, se bo zdaj zgodilo, ki bodo spremenili potek 

zgodovine. Pripravite se zdaj vsi v teh časih. Povedal sem vam ţe, da bo denarja 

primanjkovalo, zato prosim, poskusite pripraviti svoje druţine za preţivetje, zato da vam ne 

bo potrebno sprejeti ţiga. Prosim, ne prezrite Mojih prošenj. 

 

Molitvene Skupine so zdaj ključnega pomena, da se zaščitite in rešite svet pred preganjanjem 

svetovnih organizacij – političnih, bančnih in tako imenovanih organizacij človekovih pravic. 

Njihov cilj je, da si pridobijo moč in kontrolo nad vami, Moji otroci, čeprav mnogi izmed vas 

ne vidite tega. Vendar, s časom boste to spoznali. In ta čas je blizu. Začnite se pripravljati 

zdaj, da boste preţiveli v prihodnosti ter ostanite v molitvi, kajti na vse vas bom izlil Moje 

posebne milosti za zaščito. Prosim, ne bojte se, kajti vse kar bo resnično pomembno, bo vaša 

zvestoba do Mene. 

 

Ko bo Novi Svetovni Red prevzel kontrolo na Bliţnjem Vzhodu, boste presenečeni koliko 

drţav bo pod njihovo kontrolo, koliko nedolţnih duš bo verjelo, da jim bodo ti novi reţimi 

prinesli svobodo. Ampak temu ne bo tako. 

 

Rusija in Kitajska bosta povzročili nemir 

Glejte zdaj, kako se bosta Rusija in Kitajska vpletli in povzročile nemir. Tisti izmed vas, ki ste 

predali kontrolo svojih drţav brezobraznim skupinam, kateri ravnajo z vami kot z lutkami, 

boste zelo kmalu videli kako zlobne skupine, te politične sile, ki niso od Boga, poskušajo 

nadzirati vaše ţivljenje. Branite se z molitvijo. Iz dneva v dan in iz ure v uro vam bom 

olajševal trpljenje. Prejemajte Me v Sveti Evharistiji in dana vam bo moč, ki vas bo drţala 

pokonci do izrednih mej v času tega preganjanja. 

 

Jaz, Jezus Kristus, ne ţelim povzročiti panike v vašem ţivljenju. Vendar pa ne morem stati ob 

strani in vas ne opozoriti o teh dogodkih. Po Svojem Usmiljenju vam dajem moţnost, da se 

pripravite; ne samo duhovno ampak tudi, da bodo vaše druţine imele vsakdanji kruh. Da bi se 

izognili ţigu, se prosim skrbno pripravite. 



 

Opozorilo bo, brez dvoma, omililo vsakršna tovrstna preganjanja, ker se jih bo tako veliko 

spreobrnilo.  Molite, molite zdaj za spreobrnjenje vsega sveta in da se omili vsakršno 

trpljenje, ki bo prišlo v času vladanja antikrista in laţnega preroka. 

 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

SATAN POVZROČA OPUSTOŠENJE V SVETU, TODA NJEGOVI 

DNEVI SE PRIBLIŢUJEJO KONCU  

Sreda, 4. maj 2011 ob 20.45 

Moja draga ljubljena hči, zdaj mora svet in vsi tisti, ki so pozabili Resnico Mojih Naukov, z 

veliko nujnostjo poslušati Mojo Sveto Besedo. Ko se bodo nemiri še naprej stopnjevali v 

svetu, se morate zdaj ustaviti in kontemplirati Sveto Pismo – o tem kar je bilo zapisano glede 

sprememb, ki se bodo zgodile na Zemlji, če se bo greh nadaljeval. 

Celo tisti izmed vas, ki dvomite v Obstoj Boga, Večnega Očeta ali v Mene, vašega 

Boţanskega Odrešenika, boste priča grehom, kako se dnevno izvršujejo pred vašimi očmi. 

Naj se to dogaja med vašimi osebnimi odnosi v vsakdanjem ţivljenju, v novicah, medijih ali 

na Internetu, v vsakem primeru je to teţko prezreti. Celo tisti izmed vas, ki ste strpni v 

sprejemanju greha, ste pretreseni zaradi velike nemoralnosti, kateri ste priča. 

Kaj vidite? Kaj vas najbolj šokira? Ali je to zlobno nasilje, ki ga predvajajo po televiziji, 

katerega gledate iz udobja svojega doma? Ali so to umori, ki jih izvršujejo in dovoljujejo 

vlade v imenu pravice? Ali pa je to nemoralnost, ki prihaja po opolzki pornografiji, katero 

predstavljajo kot umetnost? Ali so to laţi, ki jih trosijo goljufivi prevaranti v ozadju pravnih 

ustanov, kateri si lahko privoščijo in si kupijo svojo svobodo in se rešijo kazni? Bi to lahko 

bilo sovraštvo, ki ga ljudje izkazujejo neznancem, katere srečujejo na ulici? Ali je to trpljenje, 

ki ga običajni drţavljani prestajajo po rokah svoje lastne vlade? Tako zelo veliko ţalitev 

obstaja proti Mojzesovim Zakonom, Zapovedim, da jih je nemogoče zajeti vse naenkrat. 

Zakon in red sta izginila. Ljubezen in velikodušnost, ki si ju ljudje izkazujejo drug do 

drugega, hitro izginjata. Celo Moji zvesti sluţabniki, ki opravljajo svoje delo v Boţjem 

Imenu, ne vodijo več svoje črede. 

Ta kaos povzroča kralj prevar, satan, hudobec, ki gre do izrednih mej, da bi se skril pred 

človeštvom. Strahopetec, uporablja svoje moči, da zapeljuje ljudi. Naj ne bo pomote, on ima 

moči, ki jih uporablja za uničenje človeštva. On nastroji človeka proti človeku. Brata proti 

bratu. Soseda proti sosedu. In vse z enim ciljem, da bi v najkrajšem moţnem času, čim hitreje 

povzročil opustošenje. Nikoli vas ne bo nehal mučiti, Moji otroci. Soočite se s tem, da je 

resničen. Sprejmite njegov obstoj. Neverniki; ko boste končno spoznali resnico satanovega 

obstoja, boste spoznali, da Bog, Večni Oče, resnično obstaja. 



Zapomnite si, da so satanovi dnevi šteti. Ne dovolite mu, da zmaga. Molite za vse ljudi po 

svetu, zato da ne bodo padli v past sovraštva, ki ga on povzroča, da bi zasuţnjil Boţje otroke. 

On tega ne počne samo iz sovraštva do vas, Moji otroci, ampak iz sovraštva, ki ga čuti do 

Mene, Jezusa Kristusa in Mojega Večnega Očeta. Ne bo se zaustavil dokler ne bo povzročil 

največje moţne škode. 

Molite, molite, molite, da se bo njegova moč zmanjšala. Še posebno molite Sveti Roţni 

Venec, kajti to je molitev, ki bo uničila satana. 

Ko se bom Jaz vrnil na Zemljo, si zapomnite, da bo samo ena pot, ki bo vodila v večnost in to 

je tista pot, po kateri pridete do Mene. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

GROZODEJSTVA MOJEGA KRIŢANJA NISO BILA RAZKRITA 

ČLOVEŠTVU NA NAČIN KOT BI MORALA BITI  

Nedelja, 7. maj 2011 ob 9.50 

Moja ljubljena hči, zdaj moraš vzeti Moj Kriţ in Mi ga pomagati nositi na potovanju, ki sem 

ga začrtal zate. Moja preljuba hči, kako zelo si trpela teh nekaj prejšnjih tednov. To trpljenje 

sem dovolil, ker te je pripeljalo bliţe Mojemu Presvetemu Srcu. 

Mnogo duš je poklicanih, da bi posredovali svetu Moja Sporočila. Samo po prostovoljnem 

očiščenju duše bo določena kakovost razločevanja. Z drugimi besedami, če je duša, kateri 

ţelim posredovati Mojo Besedo, čista, potem bodo Sporočila imela večji vpliv. Naredila bodo 

bolj trajen vtis na duši. Sporočila bodo polna sočutja, obenem pa bodo razodevala Resnico 

Mojih Naukov v prvotni obliki. 

Nimam časa za prefinjene besede, ki jih pričakuje človek in ki je navajen slišati Mojo Besedo 

na določen način – v izprani različici. Celo Moj Pasijon, Kriţ, in grozodejstva, ki so jih ljudje 

izvrševali v času Mojega Kriţanja, niso bila razkrita svetu na način kot bi morala biti. Moji 

otroci, tako malo vas razume na kakšen grozovit način so človeške roke ravnale z Menoj, 

vašim Boţanskim Odrešenikom. Še vedno je očitno kako ravnajo z Menoj v teh časih, ko Me 

zasmehujejo, preklinjajo, ignorirajo in zlorabljajo. Moja smrt vam je omogočila, da rešite 

svoje duše pred večnim pogubljenjem. To še vedno drţi. Ne zavrzite Dar odrešenja, kajti če 

ne boste sprejeli Resnico, ne morete biti rešeni. 

 

Poslušajte. Jaz sem Resnica. Jaz sem Ključ do vašega odrešenja. Ko boste na svoji smrtni 

postelji, četudi ste ignorirali Mene, Moje Nauke, zanikali Mojo Resnično Navzočnost, se 

obrnite k Meni in Me prosite za Odrešenje. Nikoli ni prepozno, da se obrnete k Meni in Me 

prosite naj primem vašo roko in vas vodim v Nebeško Kraljestvo Mojega Očeta. Toda to 

lahko storite samo dokler še ţivite na tej Zemlji. To je vaša edina moţnost, da vam podarim 

večno ţivljenje. Kasneje, po tem ţivljenju, bo prepozno. 

 



Vaš ljubljeni Boţanski Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

SVETI DUH JE BIL ZDAJ IZLIT NAD VES SVET 

Torek, 10. maj 2011 ob 16.00 

Moja hči, povej svetu, da se je danes zgodilo pomembno Dejanje Mojega Usmiljenja, ko se je 

Sveti Duh, eden izmed največjih Darov dan Mojim otrokom, izlil nad ves svet. Ta Dar je 

ključnega pomena, da bo pomagal pripraviti človeštvo na Opozorilo. Preţeti z Močjo Svetega 

Duha, bodo Moji sveti sluţabniki in Moji verni znatno okrepljeni v ljubezni do Mene in 

Mojega Večnega Očeta. 

Ta Dar ţivljenja bo prinesel nov zagon v vaše utrujene, mlačne duše, ki kričijo po 

razsvetljenju. To je bilo napovedano. Vsi, tudi najtrdovratnejši grešniki, bodo imeli korist od 

tega. 

Moje Usmiljenje, kot sem ţe povedal, ne pozna mej. Napolnjeni z duhom luči in svetosti, 

morate biti vi, vsi Moji verni po svetu, pogumni in oznanjati Mojo Besedo vsem s katerimi 

prihajate v stik. Prezrite posmehovanje, ki ga boste morda doţivljali, kajti preveč pomembno 

je, da bi zdaj ignorirali Moje prošnje za spreobrnjenje. 

 

Zmolite zdaj to molitev, da vam podeli spodbudo, ki jo potrebujete: 

»Napolni me zdaj, o Gospod, z Darom Svetega Duha, da bom ponesel Tvojo Najsvetejšo 

Besedo grešnikom, ki jih moram pomagati reševati v Tvojem Imenu. Pomagaj mi, da jih po 

svojih molitvah prekrijem s Tvojo Predragoceno Krvjo, da bodo lahko pritegnjeni v Tvoje 

Presveto Srce. Podeli mi Dar Svetega Duha, da bodo te uboge duše lahko prebivale v 

Tvojem Novem Raju. Amen.« 

 

Vsak dan, po molitvi Roţnega Venca Boţjega Usmiljenja, zmolite to molitev. S tem boste iz 

zvestobe do Mene, pomagali reševati Moje otroke.  

 

Rešite Me pred muko, ki jo trpim v Svojem Srcu, ko s tako veliko ţalostjo gledam kako Moje 

Sveto Ime sprejemajo v svetu. Mnogo, mnogo duš ni zadovoljno samo s tem, da Me zanikajo 

ampak se tudi jezijo na vas, Moji zvesti verni, če si samo drznete omeniti to za kar se Jaz 

zavzemam. Te duše so zelo jezne, kajti zavajalec zelo zvito sprevrača njihove misli, da bi se 

odvrnili od Resnice. Pomagajte tem dušam, vsi vi. Molite in Me prosite zdaj za moč, ki jo 

boste potrebovali pri tem delu. 

 

Posebne milosti za tiste, ki širijo spreobrnjenje 

Vsem vam, ki širite spreobrnjenje bodo dane posebne milosti, zelo posebno mesto pa bo 

pripravljeno za vas v Kraljestvu Mojega Očeta. Pojdite zdaj in dovolite Svetemu Duhu, da 

preplavi vaše duše, da bi Mi pomagali rešiti človeštvo. 

 

Ljubim vas vse. Vsak izmed vas ima posebno mesto v Mojem Presvetem Srcu. Niti eden 

izmed vas, vključno z grešniki, ne bo izključen iz Moje bitke za reševanje duš. 

 



Vaš ljubeči Odrešenik, Jezus Kristus, Kralj Usmiljenja 

 

SPOROČILO DEVICE MARIJE GLEDE VARSTVA SVETNIKOV 

Sreda, 11. maj 2011 ob 22.30 

Moj otrok, zdaj si ţe precej bliţe ljubljenemu Srcu mojega Sina. Tvoje potovanje je bilo 

teţko, a vendar se je zgodilo v tako zelo kratkem času. Po ukazu Boga Očeta sem bila 

poslana, da te pokličem za opravljanje tega Dela. Tvoj odziv je bil takojšen. Nikoli nisi 

oklevala, kajti to je moč ljubezni, ki jo imaš do mene, tvoje Blagoslovljene Matere. Vodila in 

nagovarjala sem te k temu zelo posebnemu klicu. Prosim, še naprej se, vsak dan, obračaj k 

meni, tvoji ljubljeni Materi za vodstvo. Vsi svetniki in svetnice te še vedno podpirajo, ampak 

ti se tega ne zavedaš. Klicati moraš Sv. Benedikta, Sv. Joţefa, Sv. Janeza Evangelista, Sv. 

Avguština in Nadangela Mihaela, da ti dajo podporo, ki jo boš potrebovala. Zdaj si veliko 

močnejša, moj otrok, da se sprašuješ zakaj je temu tako. To je zaradi tvoje poslušnosti 

mojemu ljubljenemu Sinu; zaradi tega zdaj prejemaš potrebne milosti, za opravljanje tega 

posebnega Boţjega Poslanstva,  za katero si bila izbrana. 

Vsakodnevna molitev mojega Najsvetejšega Roţnega Venca je pomembna, kajti ta molitev te 

bo zaščitila pred hudobcem. Sv. Benediktu je bilo naročeno naj te v vsakem trenutku varuje 

pred napadi zavajalca. Zaradi tega se ti najhujši demoni niso pribliţali. Vsak dan moli k 

njemu, moj otrok, da te bo nenehno varoval. 

Sprejmi trpljenje, ki ga zahteva od tebe moj ljubljeni Sin, Jezus Kristus, kajti to trpljenje bo 

rešilo nešteto duš. Tvoj posebni dar, ki Mu ga boš darovala po svoji svobodni volji, bo 

preprečil, da bi na milijone duš prišlo v peklenski ogenj. Vedno se spominjaj sadov svojega 

trpljenja in veselja, ki ga boš prinesla Presvetemu Srcu mojega Sina. 

Zdaj uţivaš poseben Dar zedinjenja z mojim Sinom. Bolj kot se boš popolnoma predajala, 

izkazovala poniţnost in se še naprej ţrtvovala, bolj Mu boš pomagala pri tej nalogi, ki je tako 

zelo pomembna za Njega. 

Bodi hvaleţna, moj otrok, ker si bila poklicana za opravljanje tega svetega Dela, kajti brez le-

tega, ne bi bilo mogoče rešiti na milijone duš.  

Pridi zdaj bliţje mojemu Srcu, naj te jaz privedem bliţje mojemu Sinu. Varovala in vodila te 

bom v vsakem trenutku. 

Tvoja ljubljena Mati 

Kraljica Miru 

 

DANES SE JE ZGODIL V EVROPI POTRES, KOT JE BILO 

NAPOVEDANO 



Sreda, 11. maj 2011 ob 23:00 

Moja ljubljena hči, danes se je v Evropi, v Španiji zgodil potres o katerem sem ti govoril 

nekaj mesecev nazaj. Temu bodo sledili ostali ekološki dogodki, ki vključujejo vulkan, 

poplave in vročinski val. Bodite pozorni na te dogodke, kajti ko se bodo zgodili, bo to 

dokazalo, da ta Sporočila prihajajo od Mene, Jezusa Kristusa. 

To, Moja hči, je povzročila Roka Mojega Očeta, ki bo vsak čas kaznoval svet in pomagal 

izkoreniniti greh. Moli in še naprej moli za več spreobrnjenja, da se bodo omilile te katastrofe. 

Moja ljubljena Mati ti je nocoj pojasnila vrsto pomembnih stvar. Vsakodnevna molitev in 

Adoracija je pomembna - kolikor pogosto lahko - kajti to bo, Moja hči, pri tvojem Delu 

obrodilo obilne sadove.  

Počivaj zdaj. Utrujena si. Jutri bom govoril s teboj. Pojdi v miru. 

Tvoj Boţanski Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

ZAKAJ BOG, VEČNI OČE, POŠILJA NOVE PREROKE V SVET 

Petek, 13. maj 2011 ob 22.45  

Moja draga ljubljena hči, tistim, ki dvomijo, še posebno Mojim svetim sluţabnikom, ki morda 

zavračajo Mojo Besedo po teh Sporočilih, bi rad povedal sledeče: Povečajte svojo vero Vame 

s tem, da sprejmete, da Moja Beseda ni bila dana samo v času ko sem še hodil po Zemlji, 

ampak tudi z močjo Svetega Duha po tem. 

Od začetka časov je Bog, Moj Večni Oče, govoril s človeštvom po prerokih; na ta način so 

Nauki Resnice bili posredovani ljudem, da bi zagotovili, da njihova vera ostane močna. Ostala 

resnična razodetja in lekcije so tudi bila dana človeštvu po apostolih, po drugih zvestih 

učencih in po preroku Janezu Evangelistu. Moja Beseda, Moji Nauki in vse kar je človek 

potreboval za zveličanje je bilo tako dopolnjeno. Zdaj ko se svet sooča z največjo spremembo 

v svoji zgodovini, je Bog, Moj Večni Oče, poslal nove preroke v svet. Ti preroki, naj ne bo 

pomote, vam ne prinašajo novih Naukov, kajti to ni potrebno. Namesto tega so poslani zaradi 

treh razlogov: 

 

Prvi razlog je ta, da opomnejo človeštvo na Resnico, ki je vsebovana v Knjigi Razodetja. 

Drugi razlog je ta, da ljudi opozorijo na čase v katerih ţivijo, tako da lahko ponovno oţivijo 

svojo vero. Tretji razlog je ta, da pomagajo širiti spreobrnjenje, da lahko Moji verni tvorijo 

največjo vojsko od vseh za reševanje duš. Jaz govorim preko te prerokinje in drugih, zato da 

bodo Moji Besedi prisluhnili v vsakem kotičku sveta. 

Zapomnite si Mojo brezpogojno Ljubezen in Sočutje 

Pozorno poslušajte vsa ta Sporočila, ki ne samo oznanjajo Mojo Besedo, kot jo poznate, 

ampak vam tudi razodevajo Mojo brezpogojno Ljubezen in Sočutje do prav vsakega izmed 



vas. Ne pozabite tudi Mojega velikega Usmiljenja. Vsem grešnikom bo odpuščeno, ko bodo 

prosili za odrešenje. 

 

Pomembnost Svetega Roţnega Venca in Roţnega Venca Boţjega Usmiljenja 

Čeprav se bodo ekološke katastrofe zgodile, si prosim zapomnite, da bo molitev, vključno 

molitev Roţnega Venca in Roţnega Venca Boţjega Usmiljenja, pomagala preprečiti večino 

teh katastrof. Zapomnite si, Moji cenjeni otroci, da se vi, ki verujete v Mene in Mojega 

Večnega Očeta in ki sledite Mojim navodilom, nimate česa bati. Prav tako naj vas spomnim, 

da bodo zaradi dveh velikih Dejanj Usmiljenja, ki se vam dajeta – Dar Svetega Duha, ki se je 

pred nekaj dnevi izlil nad ves svet in Veliko Opozorilo - na milijone duš spreobrnjenih k 

Resnici. To bo veliki čudeţ, ki bo številnim prinesel radost. 

Preganjanje s strani Rdečega Zmaja in tistih, ki niso od Boga 

Čeprav bo satan pridobil na moči po svojih ubogih, zavedenih privrţencih, katere vleče stran 

od Mene – od njihovega edinega upanja v večno odrešenje – bo to trajalo samo kratek čas. 

Kljub temu vas moram opozoriti, da bo to strahovito obdobje preganjanja, na čelu z Rdečim 

Zmajem in tistimi politiki, ki niso od Boga. Po molitvi in Zakramentih boste dobili moč za 

vztrajanje v času teh preizkušenj. Vsi ti dogodki so bili napovedani in se morajo zgoditi, tako 

da bo zlo končno lahko odstranjeno iz sveta. Potrebno je torej, da se to očiščenje in 

kaznovanje zgodita; kajti samo takrat bo svet pripravljen na Novi Raj na Zemlji. 

 

Nikoli ne prezrite Mojega klica. Samo takrat, ko boste videli kako se bodo prerokbe, ki jih 

razodevajo Moji izbrani glasniki, začele uresničevati, boste spoznali, da sem Jaz Tisti, ki zdaj 

govori z vami. 

 

Vaš Boţanski Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

ZAVRNITE NEW AGE SPIRITIZEM  

Nedelja, 15. maj 2011 ob 17.00 

Moja draga ljubljena hči, kličem vse Moje verne, da se odpovejo gibanju New Age-a, ki je 

zajelo svet. 

Krščanstvo je bilo vedno glavna tarča satana. Zato, ker je satan tako pretkan, bo nenehno 

poskušal zapeljati tiste s praznimi in duhovnimi izgubljenimi dušami. Vedno bo poskušal 

prikriti svoje laţi in jih oblikovati v to kar se bo zdelo, da je ljubezen. Nato bo poskušal 

nadzorovati um Mojih otrok, z uporabo starih poganskih taktik, ki so zasnovane, da bi se 

osvobodili od tako imenovanih stresov sodobnega ţivljenja. Pazite se tisti izmed vas, ki 

podlegate vadbam, ki trdijo, da vaše duševno stanje lahko ponesejo na stopnjo pozabe, v 

imenu meditacije. Kadar dovolite, da je vaš um kontroliran na tak način, se lahko satan in 

njegovi demoni tako neslišno infiltrirajo v vas, da se tega sploh ne boste zavedali, tako tekoč 

bo prehod. 



Izogibajte se starodavnih duhovnih praks, vključno s tarot kartami 

Mnogo, mnogo duš v svetu je lačnih duhovnega vodstva. Ko si prizadevajo, da bi njihovo 

ţivljenje dobilo smisel, se v nevednosti spuščajo v prakse, ki so povezane s poganstvom. 

Kakršnikoli laţni dogmi, ki vas zavaja v to, da bi verjeli, da je lahko mir v srcu in na duši 

mogoče doseči s pomočjo starodavnih duhovnih praks, se je potrebno izogibati v vsakem 

trenutku. Naučite se jih prepoznavati za to kar v resnici so. 

Uporaba kristalov, meditacije, reikija, joge, tarot kart, vera v duhovne vodnike, metafizika in 

tako imenovani verski zdravilci – vse to obstaja, da vas zapelje in bi verjeli v alternativni 

nadnaravni obstoj, izven tistega, ki ga je ustvaril Bog, Večni Oče. 

Opozorilo o vnebovzetih mojstrih 

Mnogi izmed vas, ki v teh časih neprestano iščete duhovno potešitev tako, da sledite svojim 

angelom, morate biti opozorjeni tudi na dejstvo, da ko se omeni beseda »vnebovzeti mojstri«, 

ste lahko prepričani, da ti angeli ne prihajajo iz Nebes. Moji otroci, vnebovzeti mojstri so 

padli angeli in prihajajo iz teme. Kljub temu pa vam bo rečeno in boste nato prepričani, da 

prihajajo iz luči. Vsa ta poganska duhovnost, če ji boste dopustili, da prevzame vaše ţivljenje, 

vas bo sčasoma potegnila navzdol, v brezno teme, ko boste to najmanj pričakovali. Satan bo 

zelo previden glede tega, kako bo prikazal te temne laţi, kajti v vsakem trenutku vam bo 

rečeno in vi boste verjeli, da so vse te stvari dobre. 

Večina teh praks je prikazanih kot nekaj dobrega za vašo samopodobo, samozavest, za nadzor 

nad svojim ţivljenjem – vse to pa je laţ. Te prakse vas ne samo odvedejo stran od Resnice, 

ampak vam tudi povzročijo nepopisno bedo, ko enkrat hudobni duhovi vstopijo v vašo dušo 

preko teh praks. 

Sveto Pismo svari pred nevarnostmi magije 

V Resnico se nikoli ne sme posegati. Nauki, ki so bili izročeni človeku po Svetem Pismu, 

opozarjajo človeštvo na nevarnosti magije, vedeţevanja in malikovanja laţnih bogov. V 

današnjem svetu, so te prakse prikazane kot nekaj neškodljivega, a vendar potrebne za vašo 

duhovno blaginjo. Mnogo jih bo, zaradi svojih neţnih duš, avtomatično pritegnjenih k new 

age praksam, zaradi laţne zunanje oblike ljubezni, ki jo te prakse izţarevajo. Nič ne bi moglo 

biti dlje od Resnice. 

 

Opozorilo o fanatični predanosti angelom 

Zapomnite si, da so satan in njegovi padli angeli tisti, ki so vas previdno in pretkano pritegnili 

v te, nič hudega sluteče laţi. Tistim med vami, ki spodbujate skoraj fanatično predanost 

angelom, porečem sledeče: Zakaj najprej ne oznanjate Boţjo Besedo, Besedo Mojega 

Večnega Očeta? Ali ni ta obsedenost z angeli le še ena oblika malikovanja? Da, vsekakor, 

molite za pomoč k svetim angelom, a si kljub temu vedno postavite to vprašanje: Ali je moja 

predanost angelom na račun moje ljubezni do Jezusa Kristusa, Boţjega Sina ali Boga, 

Večnega Očeta? Če je temu tako, potem ţalite Mene, vašega Boţanskega Odrešenika, Jezusa 

Kristusa. 

Zbudite se zdaj in spoznajte laţi tako imenovanega spiritizma. Angeli, ki jih privabljate z 

udeleţbo na tovrstnih praksah, ne prihajajo iz Nebes ali iz Luči. Zdelo se bo, da prihajajo iz 



Luči, toda to je prevara, ki jo uporablja satan in njegovi demoni, da bi spretno prikrili svoja 

dejanja. 

Zapomnite si še zadnjo lekcijo: Svoje poganske prakse lahko oblačite na način kot vam je 

všeč, kot če bi častili Boţjo Luč Nebes, toda to bo laţ. Laţ, in tiste, ki prepričujete, da bi 

sledili temu bizarnemu potovanju naproti tako imenovanemu duhovnemu obstoju izven 

tistega obstoja, ki ga je ustvaril Moj Oče, vas bo pripeljala tako blizu satana, da ko boste šli 

preko določene meje ne bo več povratka. 

Edini Boţji Obstoj Ljubezni, ki obstaja zunaj te Zemlje, so Nebesa. Če vam je bilo rečeno  

karkoli drugega je neresnica. Kljub temu si satan ţeli, da bi verjeli, da to ni res. Resničnost je 

takšna, da on in padli angeli vlečejo v temo Pekla vse nič hudega sluteče in vraţeverne duše, 

in vse v imenu laţne ljubezni. 

Prosim, zapomnite si, da Ljubezen, Resnična Ljubezen, lahko prihaja samo od Boga, Večnega 

Očeta. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

POMEMBNOST POSTA IN SAMOODPOVEDOVANJA  

Ponedeljek, 16. maj 2011 ob 11:30 

Moja ljubljena hči, končno si se začela zavedati, da si brez Mene nič. Samo po Mojih milostih 

lahko prejmeš ţivljenje v Kraljestvu Mojega Očeta. Brez Moje Navzočnosti, bi bilo tvoje 

ţivljenje pusto in ne bi imelo nikakršnega smisla. Oh, kako si ţelim, da bi vsi Moji otroci 

razumeli ţivljenje, ki jim ga lahko podelim, še posebno po Zakramentu Svete Evharistije. 

Kajti, samo takrat ko Me, po Boţanskem Kruhu in Vinu, prejemate v svoje slabotne duše, 

boste resnično občutili Mojo Ljubezen. Ta Ljubezen vas bo okrepila, ne samo na duši, ampak 

tudi v mislih. Moja Navzočnost vam bo dala moč, da boste postali Moji resnični častilci.  

Moj častilec, ki Me po tem Najsvetejšem Zakramentu redno ne prejema, bo kot posoda, ki je 

le do polovice polna. Vi potrebujete Moje Telo in Kri, ki je bila prelita za vse vas, da vas 

napolni z Mojo Resnično Navzočnostjo. Kajti brez Mojega Telesa in Krvi ne boste imeli 

moči, da bi v polnosti oznanjali Mojo Slavo. 

Otroci, razumeti morate, da je vera v Moj Obstoj samo delček vašega duhovnega potovanja. 

Še mnogo stvari morate razumeti. Samo takrat, ko se boste odpovedali poţelenjem mesa, 

boste resnično izpolnjeni. Na podlagi dejstva, da satan kontrolira človeka po skušnjavah mesa, 

bi mu tudi vi morali zavrniti dostop do teh uţitkov, ki jih iščete. Post je eden od najmočnejših 

načinov, da iz svoje duše izkoreninite satana in njegove demone. Tako malo ljudi na svetu se 

odloča za to ţrtvovanje, vendar pa je tako preprosto in ne škoduje vašemu zdravju. En dan 

posta v tednu vam bo prinesel posebne milosti. S tem ko boste delali majhne ţrtve na čast 

Meni, vašemu Boţanskemu Odrešeniku, ne boste samo reševali duše, ampak boste postali 



bliţe Meni. Ostale ţrtve, kjer zavračate posvetne dobrine, vas bodo tudi pripeljala bliţe 

Mojemu Presvetemu Srcu. 

Moji otroci, ţivljenje ne sme biti samo hrepenenje po materialnih dobrinah, če le-te presegajo 

vaše dejanske potrebe. S tem ko boste sprejeli samo osnovne dobrine in Mi posvečali svoj čas, 

boste izkušali resnično zadovoljstvo. Ne samo to, temveč boste tudi prvič v svojem ţivljenju 

spoznali pomen resnične svobode. Zapomnite si, satan kontrolira človeka po poţelenju mesa; 

po hrani, oblekah, spolnih odnosih, hišah, počitnicah, luksuznem ţivljenju, glasbi, alkoholu in 

malikovanju zvezdnikov. S tem ko boste sprejeli, da so to preprosto iluzije, boste spoznali, da 

svojega časa na Zemlji ne smete po nepotrebnem zapravljati s temi nekoristnimi stvarmi. 

Vaš čas na Zemlji, otroci, je samo delček vašega potovanja v večnost. Ţivljenje drugačne 

vrste se bo nadaljevalo za vas po smrti. Ne glede na to ali ljudje verjamejo v Boga, Večnega 

Očeta ali ne, bodo njihove duše kljub temu obstajale po smrti. Iščite zdaj Luč, tako da bo vaša 

duša izkušala resnično srečo za vso večnost in vzvišeno mesto v Raju. Da bi dosegli to raven 

duhovne svetosti, vas prosim, da opravljate telesne ţrtve, medtem ko še ţivite na Zemlji. Vse 

svoje trpljenje darujte tudi za izgubljene duše in boste uţivali nagrado, ki vas čaka v 

prihodnjem ţivljenju. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

ČASTITE MOJEGA OČETA 

Sreda, 18. maj 2011 ob 17:00 

Moja draga ljubljena hči, včeraj sem pogrešal najin skupni čas, ki si mi ga obljubila. Zavedam 

se, da si v svojem ţivljenju zelo zaposlena, toda zapomni si, da sem Jaz Ţivljenje, ki ga moraš 

najprej iskati, pred tvojimi vsakodnevnimi opravili. 

Čas, da bi ljudje iskreno premišljevali o svojem ţivljenju 

Prišel je čas, da bi ljudje na resnično iskreni način premišljevali o svojem ţivljenju. Vsi Moji 

otroci vsepovsod, v vsakem kotičku sveta, se morajo vprašati tole vprašanje: Ali verjamem ali 

ne verjamem, da Bog Oče obstaja? Ko se poslednji časi, ki so bili napovedani, pribliţujejo 

vedno bliţe in bliţe, boste morali sprejeti številne odločitve. Ali vi, Moji otroci, verjamete, da 

vas je ustvaril Bog, Moj Večni Oče? Če verjamete, odgovorite na naslednjo vprašanje: Koliko 

časa porabite za to, da se Mu zahvaljujete za Darove ţivljenja, za vašo druţino in prijatelje, za 

dom v katerem ţivite, za hrano, ki jo jeste? Če tega ne počnete, potem ne sledite Resnici. 

 

Izkazujte Mojemu Očetu spoštovanje 

Tisti izmed vas, ki verjamete v Boga, Stvarnika vseh stvari: Ali ne veste, da je molitev 

ključnega pomena, če boste ţeleli priti v prihodnje veličastno ţivljenje, ki ga je On načrtoval 

za vas? Pogovarjajte se z Njim vsak dan. Izkazujte Mu spoštovanje, ki si ga On zasluţi, kajti 

če Mu ne namenjate pozornosti, ţalite Mene. Jaz, vaš Boţanski Odrešenik, Jezus Kristus, 

kličem zdaj vse Moje zveste častilce, da bi razumeli kako pomembno je častiti Mojega Očeta. 

On ne prejema pozornosti, ki si jo zasluţi. Veliko ljudi si predstavlja Boga Očeta kot 



neizprosnega, zastrašujočega in jeznega. Takšno strahospoštovanje čutite do Njega, da ga 

avtomatsko potiskate stran od sebe. Če bi vedeli kako zelo hrepeni po vaši ljubezni, bi ta 

trenutek padli na kolena in Ga rotili naj vam odpusti. Prosim, molite k Bogu Očetu. On 

potrebuje vašo ljubezen. On potrebuje vašo predanost. Molitev k Mojemu Očetu prinaša 

veliko Usmiljenje. Ko Mojega Očeta, v Mojem Imenu, prosite, da bi vas zaščitil in rešil, On 

redkokdaj zavrne vašo prošnjo v skladu z Njegovo Najsvetejšo Voljo. Bog, Moj Večni Oče je 

zelo ljubeč, sočuten in zvestoba do Njega bo prinesla svetu velike milosti in odrešenje. 

 

Molite k Mojemu Očetu, da bi preprečili svetovne katastrofe 

Molite k Mojemu Očetu, da bi preprečili svetovne katastrofe v Imenu Njegovega ljubljenega 

Sina in On bo uslišal vaše molitve. Tako zelo malo Kristjanov v svetu ga posebej kliče na 

pomoč. On, ki je tako ljubeče ustvaril človeka po Svoji Podobi, je bil pozabljen. Izkaţite Mu 

čast, ki je zdaj potrebna, da boste pomagali omiliti ekološke katastrofe, ki se bodo zgodile na 

Zemlji v času Velike Stiske. 

 

Moj Oče drţi svet v Svojih Rokah. A vendar ga Njegovi otroci več ne častijo ali se Mu 

priklanjajo. Pozabili so na dejstvo, da, medtem ko satan še naprej krade duše, obstaja samo 

ena Moč, ki bo prestala večnost, in to je Boţja Moč. On bo v Njegovem Usmiljenju uslišal 

vaše krike na pomoč. Prosim, molite zdaj k Njemu, še posebno v teh časih velikih sprememb. 

 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Sin Boga Očeta Vsemogočnega 

Jezus Kristus 

 

ODGOVORNOST STARŠEV V DANAŠNJEM SVETU 

Četrtek, 19. maj 2011 ob 18:15 

Moja draga ljubljena hči, svet je zdaj podlegel globinam skrajnega obupa v smislu 

pomanjkanja vere v Obstoj Boga Očeta Vsemogočnega. Celo majhni otroci zdaj radostno 

zanikajo Njegov Obstoj. Te prazne, kamnite duše ne ţalijo samo Mojega Večnega Očeta, 

ampak tudi Meni povzročajo globoko trpljenje. 

Tako daleč ste zabredli, otroci, da ste popolnoma zavrgli ves smisel za duhovnost s katero ste 

bili rojeni. Kako daleč mislite, da vas bo popeljala ljubezen do sveta in materializma? Tisti 

izmed vas, ki ste zatopljeni v bogastvo in dobrine vseh posvetnih atrakcij, morate vedeti, da 

vam bo vse to kmalu odvzeto, kot del Očiščevanja, ki prihaja. 

Odgovornost staršev 

Zakaj učite svoje otroke pomembnost človeško ustvarjenih dobrin na račun njihovih ubogih, 

majhnih duš? Vaš glavni cilj je, da naučite svoje otroke kako pomembno je ustvarjati denar. 

Redko jih učite moral, ki jih potrebujejo, da bodo odgovorni v odrasli dobi: kako naj 

izkazujejo spoštovanje do drugih, da razumejo pomembnost iskrenosti in potrebo po 

izkazovanju razumevanja do njihovih bratov in sester. Na ţalost so Moji otroci povsem krenili 

iz duhovne poti, ki je potrebna, da doseţejo končni cilj. Vas ni sram? Kdaj se boste naučili, da 



se bo vaša obsesivna ljubezen do denarja in vse kar denar prinaša, končala v katastrofi? Samo 

takrat ko vam bodo te dobrine, po katerih hrepenite, odvzete, boste spoznali kako prazni ste.  

 

Poslušajte Me zdaj ko še lahko: Najprej poskrbite za potrebe vaše druţine, kajti to je dobro. 

Poskrbite zanje. Toda prosim, ne spodbujajte svojih otrok, da postanejo suţnji bogastvu in 

ţeljni slave, kajti s tem jih boste izročali v satanove roke. Vaše otroke ste rodili in jim dali 

ţivljenje po telesu, toda ustvaril jih je Bog, Večni Oče, ko so jim bile dane duše. Vsekakor, 

izkazujte odgovornost kot starši in poskrbite za telesne potrebe svojih otrok, vendar pa si 

zapomnite, da tudi njihove duše potrebujejo hrano. Naučite jih Resnico Mojih Naukov in 

pomembnosti, da skrbijo za svoje duše. Šele takrat boste svojim otrokom dajali resnično 

hrano za telo in dušo, ki jo potrebujejo za preţivetje, tako da bodo lahko uţivali večno 

ţivljenje. 

 

Vaš ljubeči Boţanski Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

ZMEDA GLEDE TEGA, KAJ BO POMENIL MOJ DRUGI PRIHOD  

Petek, 20. maj 2011 ob 10:00 

Moja draga ljubljena hči, mnogo ljudi se sprašuje kaj Drugi Prihod v resnici pomeni, zato naj 

pojasnim. 

Prvič sem prišel na svet, da bi odrešil človeštvo pred večno temo, zato da bi lahko uţivali 

večno ţivljenje. Bog, Vsemogočni Oče, Me je po Svojem Usmiljenju poslal, zato da bi vsi 

Njegovi otroci imeli ţivljenje. Kajti do takrat, zaradi grehov Adama in Eve, to ni bilo mogoče. 

Zdaj spet prihajam, da bi nagradil vse tiste, ki Mi sledijo. 

V svetu obstaja veliko zmede v zvezi s tem dogodkom. Mnogo ljudi verjame, da Moj Drugi 

Prihod pomeni, da je napočil konec sveta. To ne drţi. Moj Drugi Prihod pomeni, da bodo 

napočili poslednji časi, ko bodo satan in njegovi privrţenci, ki ustvarjajo neizmerno bedo v 

svetu, izgnani iz Zemlje za 1000 let. 

O Novem Raju na Zemlji 

Ta Novi Raj, ki sem ga obljubil, bo prišel, ko se bosta Nebesa in Zemlja zdruţili in postali 

eno. To novo ţivljenje, ki ga prinašam vsem Mojim zvestim vernim, je polno ljubezni in 

slave. Vi, Moji verni, boste kljub temu morali prestati veliko trpljenja medtem ko bo potekal 

ta prehod v Novi Raj. Da bi pomagal pripraviti svet na ta Veliki Dogodek, bom še predhodno 

podaril svetu veliki Dar Mojega Usmiljenja. Veliko Opozorilo, zaradi katerega bo vsakemu 

izmed vas dana moţnost, da boste videli svoje grehe in kako Me ţalijo, vam bo omogočilo, da 

boste spoznali Resnico. Šele takrat ko se boste začeli zavedati madeţov greha, ki so v vas, 

boste resnično razumeli ţalost, ki jo Jaz čutim. 

 

Vpogled v to, kar se bo zgodilo ob Poslednji Sodbi 



S tem ko boste doţiveli to veliko Dejanje Mojega Usmiljenja, boste dobili pravi vpogled v to, 

kar se bo zgodilo na dan Poslednje Sodbe. Na ta način vam bo dana poštena priloţnost, da se 

še zadnjič obrnete k Meni. Vidite, Jaz vas vse ljubim s tako globoko in večno ljubeznijo, da 

bom naredil vse kar je mogoče, da bi vas rešil pred zavajalcem. 

 

A kljub temu bodite opozorjeni, da bo satan zdaj povečal svoje napade po vaših bratih in 

sestrah, da bi vas prepričal, da bi Mi obrnili hrbet, tudi po tem, ko se bo zgodil ta Veliki 

Dogodek. Zdaj morate odpreti svoja srca, odstraniti vso človeško logiko in sprejeti resnico 

vašega obstoja na Zemlji. Ustvarjene bodo vsakovrstne laţi, ki bodo ovite v znanost in 

človeško logično razmišljanje, da bi vam preprečili, da bi sprejeli Resnico. 

 

Satan si ne ţeli, da bi vi, Moji otroci, prišli k Meni. Njegovega močnega oprijema se morate 

osvoboditi, vendar to lahko storim le z vašo pomočjo. Ne dovolite, da zamegli vaš razum s 

svojimi laţmi. Zelo teţko boste ignorirali njegove argumente, ţalitve in zasmehovanje, kajti 

na takšen način on to počne. 

 

Satan bo deloval preko drugih ljudi, da bi vam vzel pogum 

Mnogi izmed vas ne boste vedeli, da satan deluje na takšen način preko drugih ljudi, katere 

spoštujete. Toda točno na takšen način on to dela. Govoril bo preko tistih ubogih duš, ki jih 

privlači tema. Poskrbel bo, da ne bodo spoznali Resnico Moje Slave in večnega ţivljenja, ki 

vam pripada. Nikoli in res nikoli mu ne dovolite, da vpliva na vašo ljubezen do Mene. 

Zapomnite si, da bodo zaradi tega, ker ne bo zmagal v tej bitki, tiste uboge duše, ki mu sledijo 

skupaj z njim pahnjene v Pekel. Če si ţelite večno ţivljenje, potem uporabite ta čas na Zemlji, 

da se odpoveste satanu dokler še lahko.  

 

Na Zemlji bom vladal 1000 let 

Moja hči, na Zemlji bom vladal 1000 let. Naj ne bo pomote, Jaz sem zdaj na čelu dogodkov, 

ki se odvijajo v svetu. Pripravil sem pot za Moje Novo Kraljestvo na Zemlji - ta ura je blizu, 

veliko bliţe kot se mnogi zavedajo. Razveselite se, kajti to novico bodo sprejeli vsi. Vse 

trpljenje na svetu bo prišlo h koncu. Moje Novo Kraljestvo na Zemlji bo prineslo studenec 

ljubezni in slave, ki si ju bodo delili vsi Moji otroci.  

 

Ta Novi Raj bo presegal vaše dojemanje, a prisluhnite temu: To novo ţivljenje bo prineslo 

vsem vam, Mojim zvestim vernim, ţivljenje brez skrbi. Ničesar več si ne boste ţeleli. Za vse 

bom poskrbel Jaz. Vsak izmed vas, ki se bo odločil za to Veličastno Kraljestvo, bo osupnil 

nad Dragocenim Draguljem, ki vas čaka. Molite zdaj, da bodo vaši bratje in sestre odprli 

svoje oči za Resnico obljub, ki sem jih dal, tako da bodo tudi oni lahko vstopili v to Novo 

Ţivljenje na Zemlji. 

 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

ODPUŠČANJE: POT, KI VODI V SVOBODO 



Sobota, 21. maj 2011 ob 10:40 

Moja hči, odpuščanje je pot, ki vodi v svobodo. Ko odpustiš tistim, ki so te uţalili ali ranili, 

postaneš v duhu svobodna. Takrat radost napolni tvojo dušo. To tudi pomeni, da sem Jaz 

navzoč v tebi. Ko odpuščaš drugim, je to znamenje ljubezni, ne samo do svojega bliţnjega 

ampak tudi do Mene, tvojega Boţanskega Odrešenika. Tisti, ki ne verujejo Vame, a kljub 

temu odpuščajo drugim, vedite, da sem tudi tam Jaz navzoč in hodim z njimi. Toda tega se 

sploh ne zavedajo. 

Odpuščanje je ljubezen. Moja Ljubezen je neskončna. Toda rotim vas, Moji otroci, dovolite 

Mi, da vam odpustim vaše grehe. Če bi me le prosili za odpuščanje svojih grehov, bi ne samo 

postali svobodni, ampak bi vas ljubezen in radost, ki bi ju doţiveli, presenetila. To dejanje 

poniţnosti vam bo omogočilo, da boste drugim izkazovali ljubezen. Vaša luč bo svetila in na 

poseben način vplivala na druge, vendar niti vi ali oni se ne boste zavedali tega. Moja 

Ljubezen bo, po dejanju odrešenja, preplavila vašo dušo. Vaša čista duša bo kot magnet, ki bo 

druge pritegovala k vam. 

Odpuščati drugim ni enostavno, Moji otroci. Ponos in občutek lastne vrednosti, preprečujeta, 

da bi se zgodilo to veliko dejanje usmiljenja. To je delo satana; kajti on ve, da pomanjkanje 

odpuščanja vodi v druge, hujše grehe proti Bogu Očetu. Ko niste sposobni odpuščati drugim, 

najprej začutite zamero, katera, če jo gojite, vodi do sovraštva in celo umora. V mnogih 

primerih lahko zamera privede do vojne. 

Če bi ljudje dobrohotno odpuščali drug drugemu, potem sovraštva ne bi bilo. Umorov bi bilo 

manj, in ljubezen – ljubezen do Boga, Večnega Očeta, bi se razširila. 

Naučite se odpuščati drug drugemu. Odstranite ponos in prosite za Moje Usmiljenje. Kajti ko 

Me boste prosili za nekaj, ki bo v skladu z Mojo Sveto Voljo, bom uslišal vašo prošnjo. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Kralj Usmiljenja, Jezus Kristus 

 

NOVA RAZODETJA: POPLAVE V FRANCIJI TO POLETJE 

Nedelja, 22. maj 2011 ob 14:30 

Moja draga ljubljena hči, razodetje, ki sem ti ga dal 18. marca 2011 ob polnoči, da se bo 

zgodil vulkanski izbruh na Islandiji, se je zdaj uresničilo. Morda se sprašuješ zakaj si bila tako 

presenečena, ko se je to zgodilo, kot je bilo napovedano. Zato bom razloţil. Čeprav so se tvoji 

dvomi razblinili glede pristnosti Mojih pogovorov s teboj, si še vedno čutila strah, da te 

prerokbe ne razločuješ pravilno. Zdaj se moraš samozavestno dvigniti in Mi dovoliti, da 

odstranim tvoje strahove. Ukrepaj zdaj in brez obotavljanja objavi druge dogodke, ki sem ti 

jih razodel. S tem ko boš to storila, bo še več ljudi spoznalo, da sem Jaz, Jezus Kristus, Tisti, 

ki zdaj ţelim njihovo pozornost, ki je potrebna za pomoč pri reševanju duš. 



Ko bodo te prerokbe potrjene, bo le malo dvoma v srcih Mojih vernih glede njihove 

verodostojnosti. A kljub temu, zakrknjena duša, ki noče verjeti in ki bo vedno imela logičen 

odgovor, kadar bo priča Resnici, še vedno ne bo prepričana. 

Poplave v Franciji, Vročinski val v Turčiji 

Poslušajte Me zdaj: Na jugu Francije se bodo to poletje zgodile poplave. V Turčiji se bo 

zgodil vročinski val. Drugi ekološki dogodki, ki bodo povzročili nered, vključujejo potres v 

Angliji (vendar ne takoj), ki bo deloma vplival na druge Evropske drţave. Pričakujte dvig 

morske gladine v Sredozemlju, ki bo šokiral vsakogar. Potrese bodo tudi čutili v Norveški in 

Juţni Ameriki. Jaz ti bom razodel še ostale dogodke,  Moja hči, vendar samo z enim motivom 

v mislih – in to je, da bi spreobrnil Svoje otroke. Če in ko bodo sprejeli, da jim govorim po 

tebi, Mi bo to prineslo radost. Ne ţelim prestrašiti Svoje otroke, toda ti dogodki se bodo še 

naprej stopnjevali v svetu kot del Velike Kazni, ki prihaja. Ti dogodki so potrebni del v boju 

proti zavajalcu. 

Molite zdaj, Moji otroci, da bi se omilili in preprečili ti dogodki, ker je molitev izjemno 

močno sredstvo za pomilostitev. 

Pojdi zdaj v miru. Ne boj se objaviti teh prerokb, kajti uresničile se bodo. 

Vaš Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

 

 

 

 

ZAKAJ GOVORIM SVETU NA TAKŠEN NAČIN 

Ponedeljek, 23. maj 2011 ob 9:45 

Moja draga ljubljena hči, zdaj je čas, da kontempliraš o Mojih Svetih Sporočilih in da 

zagotoviš, da jim prisluhne čim več grešnikov po vsem svetu. 

Naj ne bo pomote, ta Sporočila so dana svetu kot Dar, za pomoč pri reševanju vseh vas, vseh 

Mojih otrok, tudi tistih, ki hodijo po različnih poteh do Boga, Večnega Očeta. 

Ljudje, še posebno Katoliki, bodo zmedeni zakaj jim ne dajem prednost pred Mojimi drugimi 

otroki iz različnih veroizpovedi. Moja izbira Besed je zasnovana tako, da bi jo slišali vsi in ne 

zgolj nekaj izbranih duš. Moja Ljubezen ne dela razlik. Tisti, ki dvomite v način s katerim 

govorim človeštvu po tej glasnici, Me poslušajte zdaj: Vi, Moji verni, veste, da se Resnica 

nikoli ni spremenila od trenutka Mojega Kriţanja - vedite torej, da moram razširiti Svojo 

Ljubezen na vse Boţje otroke. Nihče ni boljši od drugega. 

Moja hči, ne smeš se odzivati ali poskušati braniti Mojo Besedo kadar te izzivajo, da bi 

pojasnila zakaj bi Jaz govoril na tak način. Moja Beseda je Boţanske narave. Ne sme se je 



spreminjati ali izboljševati, da bi zadovoljila tiste, ki se imajo za strokovnjake v teologiji; kajti 

Moja Beseda bo dana svetu v jeziku, ki ga bodo ljudje v teh časih jasno razumeli. Mnogi se 

bodo spraševali zakaj te Besede ne vsebujejo enako terminologijo ali izraze, ki so jih 

uporabljali Moji preroki in apostoli  – zdaj jim bom pojasnil: 

Zapomnite si, Moji Nauki se nikoli ne spreminjajo. Ne glede na to kakšen jezik uporabljam v 

teh časih, da bi govoril na sodoben način, Resnica še vedno ostaja enaka, nedotaknjena. 

Bodite previdni glede glasnikov ali vidcev, ki trdijo, da prejemajo sporočila od Mene in ki 

uporabljajo starodaven jezik ali odlomke iz Svetega Pisma; kajti na takšen način Jaz ne bi 

govoril s človeštvom v teh časih. Zakaj bi govoril na takšen način? Ali bi ne odtujil nove 

generacije, tiste, ki ne poznajo jezik, ki je vsebovan v Sveti Knjigi Mojega Očeta? 

Preprostost je ključna, ko posredujete Mojo Najsvetejšo Besedo, Moji otroci. Zapomnite si: 

ko poučujete druge o Resnici Mojega Obstoja, je preprostost v vašem pristopu bistvenega 

pomena. Če tega ne boste storili, ne boste dosegli izgubljene duše, ker vas ne bodo poslušale. 

Moje Sporočilo Ljubezni 

Sporočilo Moje Ljubezni je zelo preprosto. Jaz sem Ţivljenje, po katerem hrepenijo Moji 

otroci na Zemlji. Razloţite jim, da sem Jaz Resnica. Pojasnite jim to. Brez Mene ni večnega 

ţivljenja. Uporabite prerokbe, ki jih razodevam tej glasnici, da pridobite pozornost 

neverujočih. Zaradi tega so prerokbe zdaj dane svetu. Ne da bi jih prestrašil, ampak, da bi jim 

dokazal, da Jaz zdaj v teh časih govorim na način, zaradi katerega Moji Najsvetejši Besedi ne 

bodo samo prisluhnili, ampak ji bodo tudi verjeli. 

 

Vaš ljubeči Odrešenik in Učitelj 

Jezus Kristus, Kralj Usmiljenja 

 

 

NEBO SE BO ODPRLO V ČASU OPOZORILA 

Ponedeljek, 23. maj 2011 ob 14.30 

Moja draga ljubljena hči, zdaj trpiš muke, ki jih jaz prenašam zaradi grehov človeštva. Tako 

to izgleda. Zdaj čutiš le majhen delček Mojega trpljenja, ki ga Jaz prenašam vsako minuto 

dneva. Nimaš se česa bati glede Opozorila, Moja hči. 

Opozorilo bo dramatični dogodek 

Opozorilo bo šokiralo mnogo ljudi po svetu, ker bo dramatični dogodek. Nebo se bo odprlo in 

Plameni Usmiljenja bodo prekrili ves svet. Mnogo ljudi ne bo dojelo kaj se dogaja. Tako 

šokirani bodo, da bodo zmotno mislili, da so priča koncu sveta. Povej jim naj se razveselijo, 

ko bodo videli Mojo Slavo, kajti ta dogodek bo, če boste dobro pripravljeni na njega, najbolj 

spektakularen primer Mojega Usmiljenja od dneva Mojega Kriţanja. To, Moji otroci, bo vaša 

odrešujoča milost, ki bo preprečila tistim, ki bi sicer bili obsojeni, pred tem, da bi vstopili v 

globine Pekla. 



Vsi Moji otroci po vsem svetu morajo opozoriti izgubljene duše o tem kaj naj pričakujejo. 

Pozivajte jih naj se spovejo svojih grehov zdaj. Pomembno je, da bo pred Opozorilom čim več 

ljudi v stanju milosti, ker morda ne bodo preţiveli tega dogodka zaradi šoka. Veliko bolje, da 

najprej doţivijo ta Boţanski spektakularen dogodek, namesto da bi bili nepripravljeni na 

poslednji dan Sodbe. 

Ostanite močni, vsi vi. Razveselite se, če ste zvesti vernik, kajti videli boste delček Moje 

Boţanske Navzočnosti, ki jo vaši predniki nikoli niso videli v svojem ţivljenju. Molite za 

Moje preostale otroke. Povejte jim Resnico zdaj, ko še lahko. Ignorirajte njihovo 

posmehovanje, kajti če bodo ukrepali zdaj, tako da bodo prosili za odpuščanje svojih grehov, 

se vam bodo zahvalili po tem Velikem Čudeţu. 

Pojdite zdaj v miru. Ne bodite prestrašeni. Preprosto molite za tiste duše, ki nimajo vere, da 

ne bodo umrle v smrtnem grehu. 

Vaš Boţanski Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

ČE VAM JE TEŢKO MOLITI 

Torek, 24. maj 2011 ob 18:00 

Moja draga ljubljena hči, danes sem vesel, da je bilo opravljenega tako veliko dela, z 

namenom, da bi Mojo Najsvetejšo Besedo razširila po svetu. Nikoli se ne smeš počutiti, da ne 

narediš dovolj zaradi mnogih ljudi, ki zavračajo ta Sporočila. Mnogi Moji otroci, ki zdaj ne 

sprejemajo Mojo Besedo, jo bodo sprejeli s časom. Takrat bodo lačni Mojega Glasu. 

Ostanite zdaj osredotočeni Name. Naj vas tisti, ki prezirajo ta Sporočila, ne zavedejo na kriva 

pota. Nikoli ne izgubite poguma, kajti tisti, ki zdaj poslušate Mojo Besedo, v resnici širite 

Resnico med druge, iz ljubezni do Mene. 

Spreobrnjenje je teţko doseči, v svetu, ki je tako slep za Resnico večnega ţivljenja. Potrebna 

je vztrajnost, kajti z pomočjo Svetega Duha, Katerega Moč se čuti zdaj po vsem svetu, bodo 

Moji otroci sčasomo prišli nazaj k Meni, vendar ne vsi. Tisti, ki imajo raje umetno udobje, ki 

jim ga ponuja zavajalec, bodo zelo teţko spremenili svoje ţivljenje. Molite zdaj za vse svoje 

druţinske člane in prijatelje, tako da se boste vsi zdruţili v ljubezni do Mene v času 

Opozorila. Kajti, če boste sprejeli ta dogodek kot pot, ki vodi v svobodo, boste nagrajeni z 

Mojim velikim Usmiljenjem.  

Molitev ni enostavna 

Mnogim Mojim otrokom molitev ni enostavna, ker jim je recitiranje dolgih molitev 

ponavljajoče in malce dolgočasno. Če na takšen način molite in se mučite, potem se samo 

usedite in potihoma govorite z Menoj. Preprosto premišljujte o Mojem Ţivljenju na Zemlji. 

Premišljujte o času, ki sem ga preţivel na Zemlji in o naukih ljubezni, ki sem vam jih vsem 

dal. To je dovolj. Sprostite se in Jaz bom z vami v kontemplaciji. Jaz sem vedno z vami. Jaz 

sem navzoč med vami vsako minuto dneva, ne glede na to kaj počnete. Nikoli nisem daleč 



proč. Ne pozabite, Jaz sem vaša opora v ţivljenju. Naslonite se Name. Prosite za Mojo pomoč 

z iskrenostjo in uslišal bom vašo prošnjo. Nikoli ne zavrnem prošnje, če je v skladu z Mojo 

Sveto Voljo. A kljub temu vedite, da ko Me prosite za dobrine, ki jih ne potrebujete, da takšne 

prošnje ne bom uslišal. Nikoli vam ne morem podeliti darove, za katere vem, da škodujejo 

vaši duši. Moje Darove podeljujem zato, da bi vas lahko pribliţal Mojemu Srcu, kajti ko se bo 

to zgodilo, si ne boste ţeleli ničesar več. 

 

Vaš ljubeči in zvesti Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

RAD BI SE ZAHVALIL TISTIM, KI POMAGATE PRI ŠIRJENJU MOJE 

SVETE BESEDE 

Sreda, 25. maj 2011 ob 16:00 

Zdaj prihajam, da bi vlil pogum vsem Mojim vernim, ki so storili velika dela radodarnosti, po 

tem ko so prepoznali Moj Pravi Glas. Rad bi se zahvalil tistim izmed vas, ki prostovoljno 

namenjate čas, da bi promovirali in razširjali Moja Sporočila. Vi, Moji preljubi otroci, 

prinašate veliko radost Mojemu Ţalostnemu Srcu v tem trenutku zgodovine. Vi, Moji otroci, 

ste pogumni in preţeti z Darom Svetega Duha. Vaša zvestoba in dar vašega časa, ki ga 

namenjate Meni in ljubeča predanost Resnici vam bo prinesla velike milosti v Novem Raju, ki 

sem ga obljubil Mojim otrokom. 

Jaz bom vodil vašo roko med opravljanjem tega Svetega Dela in začutili boste Mojo 

Ljubezen. Nikoli se ne bojte oznanjevati Mojo Besedo, kajti vsak najmanjši trud, ki ga bo 

kdorkoli vloţil v širjenje teh Sporočil, bo nagrajen. 

Pojdite zdaj, Moji preljubi, zvesti verni. Razširjajte Mojo Sveto Besedo in pomagajte vašim 

bratom in sestram, ki potrebujejo usmeritev. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

OPOZORILO SVETOVNIM VODITELJEM 

Sreda, 25. maj 2011 ob 22.00 

Moja hči, drţave po vsem svetu vrejejo pod površino nemira zaradi sovraštva drug do drugega 

in neizogibnih sprememb v okolju. Kmalu bo mati narava sproţila nepričakovane stvari, da 

pokaţe človeku, da nima nadzora nad vsem, ne glede na njegovo aroganco.  

Človek se še mora naučiti veliko lekcij. Stalna prizadevanja oblastnikov, da bi si pridobili 

moč na najvišjih poloţajih, vplivajo na malega človeka, ki se mora zanašati na tiste vlade in 

poslovne voditelje, ki skrbijo za potrebe le tega. Pomoč, ki jo človek potrebuje, bo prišla šele 



ko bodo ti voditelji vladali s pravo ljubeznijo v svojih srcih do svojega ljudstva. Na ţalost, 

pohlep in poţelenje po oblasti pomenita, da to v resnici ni cilj mnogih svetovnih voditeljev 

današnjega časa. 

Bog Oče ne bo več dopuščal vaša grešna dejanja 

Moje opozorilo tem voditeljem po vsem svetu, kdorkoli ste ţe, je sledeče: Če boste povzročali 

stiske svojemu ljudstvu in boste nepravični do njih, bo Roka Mojega Večnega Očeta naglo 

padla na tiste drţave in lokacije v katerih prebivate. On ne bo več dopuščal vaša grešna 

dejanja. Nikamor se ne boste mogli skriti. Vaša oroţja za uničevanje bodo uničena. Vaše 

ravnanje z vašimi sodrţavljani, bo ustvarilo razmere, kjer boste morali, ali vam je všeč ali pa 

ne, odgovarjati Bogu, Večnemu Očetu. Vaših moralnih odgovornosti se morate drţati, ker 

boste slej ko prej sojeni po svojih dejanjih. 

Vodite svoje ljudstvo z ljubeznijo, dostojanstvom in spoštovanjem, da se bodo fizično in 

moralno dobro počutili. Če boste preprečili svojemu ljudstvu pravico do verske svobode ali 

povzročili kakršnokoli diktaturo, ki jih bo prisilila, da bi prenehali ali omejili njihove verske 

obrede v imenu politične enotnosti, boste pogubljeni. Ne boste zgolj trpeli zaradi svojih dejanj 

temveč boste tudi stroţje sojeni. Vsak izmed vas, ki je, v Imenu Boga, Večnega Očeta, 

prisegel zvestobo svojemu ljudstvu in ki vpeljuje nove nepoštene zakone, ki ljudem 

preprečujejo pravico do hrane, zavetja in verske svobode, se bo soočil z Jezo in Roko Boga 

Očeta. 

Ljudje zdaj trpijo v vsaki drţavi zaradi diktatur, čeprav ne v tistih krajih kjer bi vi domnevali, 

da trpijo. Ljudje prav tako trpijo zaradi finančnih stisk, zaradi katerih ranljivi ljudje postanejo 

še šibkejši. Zdaj porečem tistim voditeljem, ki imajo kakršnokoli občutek za krščanske 

dolţnosti: Borite se za pravico, da bi Moji Nauki vplivali na vaše odločitve - to bo imelo 

neposreden vpliv na Moje otroke povsod po svetu. 

Tisti izmed vas, ki se zbirate na skrivnem in se dogovarjate kako bi nadzorovali številne 

drţave - kar bo vplivalo na vse narode in povzročilo stisko povsod po svetu – zavedajte se, da 

bodo vaša dejanja kaznovana. Bog, Večni Oče je bil do sedaj potrpeţljiv v upanju, da bi 

spoznali jalovost vašega početja. Namesto tega ste nadaljevali z načrtom kot elitna skupina, ki 

se ima za bolj pomembno od preostalega človeštva. Bodite opozorjeni, da se bodo vaša 

dejanja končala katastrofalno. Zaradi vaše zvestobe do bogastva, prevlade nad ljudmi in 

pohlepa, ne boste postali samo goli in ranljivi, ampak boste padli v slabše stanje kot tisti, 

katere trpinčite s tem, da zlorabljate oblast, ki jo imate nad njimi.  

Prišla je ura za bitko, da bi se svet rešil zla in vladavine satana. Bog Oče bo zdaj povzročil 

mnogo potresov, cunamijev in poplav v upanju, da se boste zbudili iz spanca. Vaši načrti, 

da bi izrinili svetovne voditelje in tiste na poloţajih oblasti v različnih verskih skupinah ter da 

bi uvedli ukrepe za nadzor, vključno z uvedbo Ene Svetovne Denarne Valute, ne bodo prezrti. 

Ko boste zdaj videli, kako se ti dogodki razpletajo, jih ne boste mogli prezreti. Ti dogodki 

bodo pretresli vašo slepo odvisnost od oblasti. Spoznali boste vaša napačna dejanja. Ko se bo 

to zgodilo, vas bom čakal. Stekli boste k Meni in Me prosili, ne samo za odpuščanje, ampak 

boste tudi iz svoje ljubezni do Mene popravili vse kar ste napačnega storili. Vi, Moji otroci, ki 

imate globoko ljubezen do Mene, ste Moje največje upanje v premagovanju zla in nepoštene 



politične korupcije v svetu danes. Molite za milosti, ki vam bodo pomagale, da boste prišli 

nazaj k Meni. 

Podnebne katastrofe, ki jih niste doţiveli ţe od Noetovih dneh dalje 

Kot sem ţe povedal, bo molitev pomagala omiliti katastrofe v svetu, v katerem se bodo 

zgodile katastrofe povezane s podnebjem, ki jih človeštvo ni doţivelo ţe od Noetovih dneh 

dalje. Svet, kot ga poznate, bo utrpel tako veliko dogodkov in vse naenkrat, da bosta kaos in 

zmeda postala nekaj normalnega. 

 

Zakaj bi dopustili, da se to zgodi? Govorim tistim, z ogromnim političnim in finančnim 

vplivom, ki ste seznanjeni s tem kar se dogaja za zaprtimi vrati. To je vaša zadnja priloţnost, 

ki vam jo dajem iz ljubezni in sočutja do človeštva, da se spreobrnete in da prenehate z vašimi 

zlobnimi dejanji – ali pa se soočite s posledicami. 

 

Vaš Pravični Sodnik 

Jezus Kristus, Kralj Usmiljenja 

 

SOOČANJE S FINANČNIMI STISKAMI 

Četrtek, 26. maj 2011 ob 13:00 

Moja draga ljubljena hči, ţelim si, da se zdaj začneš postiti, vsaj en dan v tednu. S tem me boš 

zelo razveselila. Ta ţrtev bo okrepila tvojo čistost duše in te pribliţala Mojemu Presvetemu 

Srcu. 

Moji otroci po svetu se soočajo s številnimi izzivi v teh časih, z izzivi, s katerimi se še nikoli 

poprej niso soočali. Največji izziv je pomanjkanje denarja. To je zelo zastrašujoče za mnoge, 

ki potrebujejo denar, da bi ohranili svoje domove in nahranili svoje druţine. Druga teţava je 

pomanjkanje kakršnegakoli smiselnega duhovnega vodstva v njihovem ţivljenju, ki se je do 

sedaj štel za pomembno stvar. Ko izgubite svoj dohodek, izgubite svojo ţeljo po luksuznih 

posvetnih dobrinah. Čemu koristi luksuzni avto, če ne morete nahraniti svojo druţino? Čemu 

koristi lepa obleka, če ne morete ogrevati svoje hiše? Šele ko bodo Mojim otrokom odvzete te 

nepotrebne posvetne dobrine na katere so se navadili, bodo spoznali realnost v katero so bili 

pahnjeni. 

V današnjem svetu morajo biti vaša prioriteta vaše osnovne potrebe. Nato se morate vprašati: 

Kaj je zdaj pomembno? Ko je poskrbljeno za hrano in obleko, kaj potem? Tekmovanje z 

drugimi ljudi, kdo bo imel lepše stvari, ni več pomembno, ko si prizadevate, da bi zadostili 

svoje osnovne potrebe. Ljubosumje na svojega bliţnjega, ker ima bogastvo in status, ni več 

pomembno. Šele tedaj, ko vam bodo odvzete nepotrebne posvetne dobrine, boste iskali 

duhovne stvari, ki so tako zelo dolgo manjkale v vašem ţivljenju. 

V svojem prizadevanju, da bi našli počitek, se obrnite Name in Mojega Večnega Očeta, Boga 

Stvarnika vseh stvari. Ne padite v skušnjavo, da bi iskali pomoč pri duhovnih zdravilcih, 

razen če zastopajo Mene. Ne iščite umetne tolaţbe v poţivilih, da bi lajšali svoje bolečine in 



ţalosti. Edini način, da boste postali brez skrbi in tesnobe je, ko boste prišli k Meni, Jezusu 

Kristusu, vašemu Odrešeniku. 

Čakam vas. Prosite Me, naj vam pomagam in poskrbel bom za vaše osnovne potrebe. Vedno 

vam bom dal to, kar si ţelite, vendar Me morate najprej prositi. Nikoli ne drţite svoje skrbi 

zase. Delite jih z Mano. Predajte Mi vse svoje skrbi. Takoj se bom odzval; kajti to Me bo 

napolnilo z radostjo, ko boste popolnoma zaupali Vame. 

Ljubim vas vse. 

Vaš zvesti Odrešenik 

Jezus Kristus 

Kralj usmiljenja in sočutja 

 

 

 

 

GREH BO VEDNO GREH, NE GLEDE NA TO KAKO GA 

UPRAVIČUJETE 

Nedelja, 29. maj 2011 ob 17:30 

Moja draga ljubljena hči, kako zelo se jočem za vse Svoje otroke, ki grešijo, zato ker ne 

razumejo Mojih Naukov. Mnogi izmed njih se ne zavedajo, da Me ţalijo bodisi zato, ker niso 

bili nikoli poučeni o Resnici, ali pa so se odločili, da bodo upravičevali svoje grehe. Mnogi 

izmed tistih, ki grešijo, poizkušajo upravičevati svoja dejanja zato, ker poslušajo tiste ljudi, ki 

uporabljajo toleranco kot pretvezo, da bi upravičili greh. Greh bo vedno greh v Očeh Mojega 

Očeta, ne glede na to kako majhen je le-ta. Mnogim od tistih, ki izvršujejo hude grehe, nekako 

vedno uspe upravičiti svoje takoimenovano geslo »imam pravico grešiti« tako, da zatiskajo 

svoje oči za zlo, ki jih njihovi grehi predstavljajo. 

Moji otroci imajo srečo, da jim odpuščam grehe 

Če bi le Moji otroci, ki se nahajajo po vsem svetu, poznali Moje Usmiljenje, bi tedaj spoznali 

kako srečni so lahko, da jim dajem ta veliki Dar odpuščanja v tem ţivljenju. Če Me ne bodo 

redno prosili za odpuščanje, se bodo njihovi grehi stopnjevali. Bolj kot bodo grešili, bolj se 

bodo oddaljevali od Mene, zaradi tega pa se bodo teţje vrnili nazaj k Meni. Poslušajte Me. 

Moje Usmiljenje je na voljo vsem. Sprejmite zdaj Moje Usmiljenje. Ne dovolite, da bi vas 

svet ujel in bi podlegli skušnjavam greha. Ko grešite, postanete ujeti in zmedeni. Zaradi greha 

se boste globoko v sebi počutili neprijetno. 

 

Toleranca je moderna v današnjem času 

Tako zelo veliko Mojih otrok še vedno kriči na glas o potrebi po »toleranci v druţbi«. 

Toleranca je moderna v današnjem času v osnovnem pomenu. Uporablja se jo lahko, da bi 

izkrivili tudi najhujše grehe. Toleranca je inteligentno oblikovana, da bi upravičevala vse 

vrste grehov, ki jih človek pozna v današnjem svetu. Vsi se sklicujejo na pravico do tolerance. 

Ne glede na to kakšen greh je – razglasili ga bodo za civilni zakon v večini primerov. Ne 



glede na to kako zelo bodo ti grehi razglašeni kot »nekaj dobrega«, bodo le-ti vedno slabi. Čas 

je, da se človek sooči z Resnico, da bi ponovno postal odgovoren. Da bi sprejel dejstvo, da so 

grešna dejanja v katerih sodeluje, moralno napačna; da bi s soljudmi, vključno z otroki v 

maternici, ravnal enakopravno. 

Močno molite za milosti, da bi spoznali Resnico za to kar je in da ne bi verjeli v ponarejeno 

obliko resnice, v katero ţelite verjeti, ker ustreza vašim sebičnim ciljem. Samo ena Resnica 

obstaja. Vsak izmed vas lahko v svojem srcu prepoznava  razliko med dobrim in slabim. 

Sprejmite zdaj to Sporočilo, če ţelite, da vas rešim pred peklenskim ognjem. 

Vaš Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

 

MEČI PRAVIČNOSTI SE BODO ZGRNILI NA ZEMLJO 

Ponedeljek, 30. maj 2011 ob 3:00 

Poslušajte Me zdaj, Moj otroci, povsod po svetu. Meči Pravičnosti se bodo zgrnili na tiste, 

ki se ne bodo ustrezno pripravili na Opozorilo. 

Mnogo od vas si bo napačno interpretiralo Moje Ţarke Boţjega Usmiljenja, ki jih bom izlil na 

svet z namenom, da bo vsak izmed vas dobil vpogled kako bo potekal poslednji dan Sodbe. 

Ta veliki dan Opozorila se pribliţuje iz meseca v mesec. Zdaj morate najti čas in se pripraviti 

na Moje Boţje Usmiljenje. 

Mnogo, mnogo duš bo imelo teţave z razumevanje tega kaj ta dogodek v resnici pomeni. 

Tako zelo veliko jih bo zaradi tega umrlo od šoka, kar me ţalosti. Tisti, ki ne bodo 

preţiveli Opozorila, ne bodo preţiveli zaradi ţalostnega stanja v katerem se nahajajo njihove 

duše. Katoličani vsepovsod, pojdite zdaj k Spovedi, če ţelite imeti korist od Mojega Velikega 

Dejanja Ljubezni in Usmiljenja. Kristjani in preostala verstva: v tišini srca govorite z Bogom 

in Mu povejte kako zelo vam je ţal za svoje grehe, kako zelo obţalujete svoje prestopke in Ga 

prosite naj vam jih odpusti. Samo tisti, ki imajo močno ljubezen v srcu do Mene in Boga, 

Vsemogočnega Očeta, se bodo ustrezno pripravili. Preostali, ki so trdni in močnega značaja, 

bodo končno spoznali Resnico ter Me sprejeli z ljubeznijo v svojih srcih. 

Kar se tiče drugih – ti bodo doţiveli tako velik šok, ko bodo videli svoje temne duše, da bodo 

v trenutku umrli. Do takrat bo ţe prepozno, da bi prosile za odpuščanje. Nobenega upanja ne 

bo za njih. Molite, molite, vsi vi, tako da bo čim več duš preţivelo Moje veliko Dejanje 

Usmiljenja. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 



OPOZORILO TISTIM, KI SO VPLETENI V SATANISTIČNE KULTE 

Ponedeljek, 30. maj 2011 ob 22:00 

Moja hči, veliko močnejša postajaš zdaj. Zaradi tega, ker si pokorna Moji Najsvetejši Volji, 

lahko zdaj opozoriš svet na to, kar ga čaka v prihodnosti. 

Ko govorim o grehu, še nisem razkril grozovite grehe, ki se izvršujejo po svetu, katere bi še 

navadni grešniki teţko doumeli. Odvratna početja, ki jih izvršujejo tako imenovane kulturne 

zahodne druţbe – za zaprtimi vrati – bi vas močno pretresla. 

Zlobna grozodejstva, kjer izvršujejo obrede v katerih morijo otroke iz spoštovanja do satana, 

so realnost današnjega časa. Toda to je le nekaj velikih zlobnih dejanj, ki jih izvršuje človek 

pod vplivom satana. Če boste tako daleč zabredli, Moji otroci, se vam bo zdelo nemogoče, da 

bi se vrnili nazaj k Meni. Preostala dejanja, ki lomijo Moje Srce, so telesne zlorabe, še 

posebej mladih nedolţnih otrok. Naj vam naštejem tiste vrste grehov, kateri bi močno pretresli 

mnoge izmed vas, če bi vam jih podrobno opisal. Satanovi privrţenci, po svojih kultih, divje 

ravnajo s človeškim bitjem, do katerega nimajo nobenega spoštovanja. Njihovi redni obredi 

so: ţrtvovanja - tudi človeških ţrtev, bogokletstva, preklinjanje in dejanja oskrunjenja Mene, 

Mojega Večnega Očeta in Moje ljubljene Matere. Tako zelo malo sramu imajo ti satanistični 

častilci, da svoje nespoštovanje kaţejo v javnosti po glasbi, filmih, televiziji in umetnosti. 

Krivci takšnih bogoskrunstev se bodo večno pogubili - vso večnost bodo goreli v Peklu. 

To je eno izmed zadnjih opozoril, ki jih boste prejeli od Mene, vašega Odrešenika, Jezusa 

Kristusa. To je prav tako Moja zadnja prošnja vam, da se rešite dokler se še lahko. 

Jaz, Jezus Kristus, ne grozim brez razloga. Storil bom vse, kar lahko, da bi vas rešil. A 

vendar, ko boste prestopili določeno mejo, ne morem narediti ničesar več, da bi vas zaustavil 

pri iskanju laţne tolaţbe, za katero mislite, da jo boste dobili od hudobca. Osvobodite se 

satanističnih okovov s katerimi ste zvezani in pribeţite zdaj k Meni. Jaz vas bom rešil, toda 

prositi Me morate, da vam odpustim  grehe, dokler še ţivite. 

Zapomnite si, izbira je vaša: Nebesa ali Pekel. Izbirate lahko dokler ste še ţivi na tej Zemlji, 

kajti tega ne boste mogli storiti, ko boste prestopili prag smrti. 

Vaš vselej potrpeţljivi in ljubeči Jezus Kristus 

 

POVEJ JIM, DA JIH LJUBIM, VENDAR SI ŢELIM, DA BI SE 

POGOVARJALI Z MANO 

Torek, 31. maj 2011 ob 10:00 

Moja draga ljubljena hči, to je bilo zate precej nenavadno potovanje v tako kratkem času. 

Zavedam se, da si zdaj utrujena. Hitrost s katero si prejela ta Sporočila in jih javno objavila v 

tako veliko jezikov, tako hitro, ti kaţe pomembnost, ki jo le-ta predstavljajo in tudi Boţje 

vodstvo pri delu v svoji najpopolnejši obliki.  



Ta Sporočila, čeprav so polna Mojih Naukov, so v resnici dana zato, da pojasnijo kako 

pomembno je, da skrbite za svoje duše v tem ţivljenju dokler še lahko. Mnogi, ki bodo 

prebrali ta Sporočila, še posebno tisti s pomanjkanjem vere v Boga, Večnega Očeta, bodo 

postali vznemirjeni zaradi le-teh. Mnogo se jih bo spreobrnilo. Nekateri bodo v strahu za 

svojo prihodnost na tej Zemlji in za prihodnost svojih druţin in prijateljev. 

Prosim povej jim, da jih ljubim 

Če bodo najprej odprli svoje srce za dejstvo, da Bog resnično obstaja - potem bodo 

pripravljeni na drugo stopnjo. To bo tedaj ko se bodo začeli spraševati zakaj bi Bog govoril 

preko teh Sporočil – zakaj bi Jezus Kristus, edini Sin Boga, Večnega Očeta, storil takšne 

nenavadne ukrepe – in prišli bodo do očitnega zaključka: Zato ker ljubim prav vsakega izmed 

vas in vas ţelim rešiti. Ţelim vas negovati, zaradi tega pa moram iti do najbolj skrajnih mej, 

da bi vas privedel bliţe Mojemu Srcu. 

Ţelim se dotakniti vaših src, zato da se bo zaiskrila lučka v vaših dušah. Če boste popolnoma 

zaupali Vame, se nimate česa bati na tem svetu. Za vse tiste, ki se boste pribliţali Mojemu 

Presvetemu Srcu, imam čudovite načrte. Najbolj izjemni Darovi vas čakajo. Ne bojte se 

nemirov v svetu, kajti Jaz bom zaščitil vse tiste, ki verujejo Vame. Poskrbel bom za vaše 

telesne potrebe. Zaupajte Vame, Kralja Človeštva, ponovno poslanega, da bi vas rešil pred 

večno temo. 

Pridite k Meni kot nedolţni otroci 

Če ste nepoučeni, se vam ni potrebno naučiti raznih molitev. Da, te molitve so vam lahko v 

pomoč, toda vse kar vas prosim je, da se pogovarjate z Mano. Z menoj se pogovarjajte na 

način kot bi se pogovarjali s prijateljem, sprostite se, zaupajte Vame. Prosite Me za pomoč. 

Moje Usmiljenje je polno in zvrhano - čakam, da bi ga izlil na vas. Če bi le poznali Sočutje, ki 

ga imam do vsakogar na Zemlji. Tudi do grešnikov. Moji otroci so še vedno Moji otroci, 

četudi greh omadeţuje njihove duše. Sovraţim greh toda ljubim grešnika. 

Mnogi izmed vas si ne upate redno prositi za odpuščanje. Nikoli ne smete skrbeti – nikoli. Če 

se boste resnično kesali, vam bo odpuščeno. 

Greh bo stalen problem, Moji otroci. Celo Moji najzvestejši verniki grešijo vedno znova in 

znova. To je dejstvo. Ko je bil satan izpuščen, se je greh razširil. Mnoge je preveč sram, da bi 

prišli k Meni. Svoje glave obračajo navzdol in si zatiskajo oči, ko storijo nekaj slabega. 

Preveč ponosni in v zadregi, ti ljudje nadaljujejo s svojim ţivljenjem, kot da bodo njihova 

slaba dejanja pozabljena. Česar ne razumejo pa je to, da tema privlači temo. Ko torej enkrat 

grešite, je veliko laţje ponovno grešiti. S tem ko zatirate svojo vest, padete v začaran krog. 

Nato se bo grešnik na vse načine opravičeval, da bi ignoriral svoja slaba početja in še naprej 

tonil v temo. To se dogaja zato, ker ljudje ne vedo kako prositi za odpuščanje.  Zato ker niso 

spoznali pomembnost poniţnosti, ne morejo priti k Meni. Veste, prositi Me za odpuščanje ni 

zapleteno. Nikoli se Me ne bojte. Čakam na vsakega izmed vas, ki imate pogum, da bi 

obsodili svoje grehe. Ko pridete v to navado - obsojanja svojih grehov - so vam podeljeni 

nekateri izredni Darovi. Ko se boste spovedali svojih grehov, boste v stanju milosti. Nato, ko 

boste prejeli Zakrament Evharistije, boste začutili sunkovito energijo, ki vas bo presenetila. 

Takrat in šele takrat boste našli pravi mir. 



Nič vas ne bo vznemirilo. Postali boste močni, ne le na duši – vaše misli bodo mirnejše, laţje 

jih boste nadzorovali. Na ţivljenje boste gledali na drugačen, bolj pozitiven način. Kdo si ne 

bi ţelel takšnega ţivljenja? 

Otroci, pridite nazaj k Meni, v tem času ţalosti na svetu. Naj vam pokaţem radost, ki vam 

pripada, ko pridete k Meni. 

Ne pozabite, Svoje Ţivljenje sem dal za vas. Moja Ljubezen ne pozna meja. Uslišal bom vašo 

prošnjo. Vse kar morate storiti je, da Me prosite. 

Vaš preljubi Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

PREROKBE V GARABANDALU BODO SEDAJ POSTALE 

RESNIČNOST 

Torek, 31. maj 2011 ob 15:30 

Moja draga ljubljena hči, daleč sva prišla v tako kratkem času. To se je zgodilo z razlogom. 

Ta čas je bil potreben, da si posredovala Mojo Najsvetejšo Besedo svetu, ki je sestradan Moje 

Ljubezni. Še vedno ne poslušajo, ker ne ţelijo vedeti. Moji zvesti verni so sedaj pozorni na 

spremembe, ki prihajajo, a vendar mnogi nimajo nobenega interesa za opozorila, ki jih je do 

zdaj dala svetu Moja ljubljena Mati. Prerokbe, ki so bile dane v Garabandalu, bodo sedaj 

postale resničnost. Pripravite se zdaj na ta dogodek, kajti samo še nekaj mesecev imate na 

voljo, da pripravite svoje duše. 

Prosim, ne boj se, Moja hči, kajti vem, da so te ti dogodki spravili v ţalost, zato ker razmišljaš 

o prihodnosti svojih otrok. Opozorilo bo vse spremenilo. A vendar bo predstavljalo oviro na 

cesti. Ko bodo ljudje spoznali Resnico o Obstoju Boga, bodo po svoji svobodni volji izbrali 

eno od dveh poti: pot odrešenja ali pot pogubljenja. 

Kazen bo uničila večino človeštva 

Močno molite, da bodo ljudje izbrali pot odrešenja. Kajti če ne bodo, bo svet utrpel najhujšo 

kazen, tako da bo večino človeštva uničeno. Zakaj bi si Moji otroci ţeleli kaj takšnega? A 

kljub temu bodo ljudje, zaradi greha, na ţalost prezrli Mojo obljubo in še naprej hodili po poti 

zavajalca. Povedal sem ti, da ti ne bom dal datuma za Opozorilo, kajti to je znano le nekaj 

izbranim dušam. Če bi ta datum prišel v javnost, bi ljudje bili v skušnjavi, da bi prosili za 

odpuščanje iz občutka laţne poniţnosti. Zaupajte Vame. Vse bo še v redu, otroci. 

Blagoslovljeni ste, da vam bo dan ta čudoviti Dar Razodetja. Svet se bo zdaj zdel mirnejši in 

nekoliko čuden v prihodnjih mesecih pred Opozorilom. Ko se bo zgodilo Opozorilo, čeprav 

bodo spektakularni pojavi na nebu, bo ta mistična izkušnja tiha - tako boste še bolj 

pripravljeni na to tiho srečanje s svojo lastno vestjo. 

Ne pozabite, več ljudi, ki bo seznanjenih s tem dogodkom, več duš bo rešenih. Molite, molite 

Moj Roţni Venec Boţjega Usmiljenja za tiste duše, ki bodo umrle v času Opozorila. Te duše 

potrebujejo vaše molitve. 



Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

DNEVI PAPEŢA BENEDIKTA SO ZDAJ ŠTETI 

Sreda, 1. junij 2011 ob 11:00 

Moja draga ljubljena hči, pravkar si bila ponovno na preizkušnji, v Mojem Najsvetejšem 

Imenu, da bi odstopila od Resnice. To be reden pojav, kajti niti en dan ne bo minil, da te 

zavajalec ne bo poskušal zaustaviti in odvesti proč od tega Dela, s tem, da bo polagal dvome v 

tvojo glavo. 

Sporočila drugih glasnikov ne smeš brati ali poslušati katere koli druge osebe, ki zatrjuje, da 

prihaja v Mojem Imenu, če ti da sporočilo, ki je v nasprotju z Besedami, ki jih prejemaš od 

Mene. 

Moje prerokbe ti posredujem na točen način, Moja hči. Satan te bo še naprej ţelel odvračati in 

ti škodovati, ko boš to najmanj pričakovala. Zato bodi na preţi v vsakem trenutku. Dnevi 

Mojega ljubljenega Papeţa so šteti. Moral bo zapustiti Vatikan preden se bo zgodilo 

Opozorilo. Zaupaj Vame. Ubogaj Me. Zdaj dobro napreduješ, toda nikoli ne odmakni svojega 

pogleda stran od Mene. 

Nikoli te ne sme biti strah, da bi ţivela svoje ţivljenje tako kot bi običajno, dokler je molitev 

in poboţnost do Mene pomemben in sestavni del tvojega ţivljenja. Zagotovil bom, da od zdaj 

naprej ne boš sama pri tem Delu in da bodo le tisti, katere bom Jaz vodil, imeli kakršen koli 

vpliv na tvoje razločevanje. 

Zaupaj Mi, ko ti porečem, da satan ne bo uničil Mojih Besed, niti oskrunil ta Sporočila, ki ti 

jih dajem. To se ne bo zgodilo v tem primeru, kajti to Poslanstvo je ključnega pomena. 

Vsakovrstna zaščita ti je dodeljena, Moja hči. Če si kdaj zaskrbljena glede kakršnegakoli 

Sporočila, Me enostavno prosi za odgovor in ti ga bom dal. Nikogar drugega ne prosi za 

mnenje, kajti nihče ni usposobljen, da bi komentiral Mojo Boţjo Besedo. 

Nikoli se ne vpletaj v sporočila drugih glasnikov. To je zelo pomembno, saj boš s tem 

poškodovala svoje Delo. 

Do sedaj si spoznala, da imam Jaz, tvoj Odrešenik in Kralj človeštva, oblast. Noben človek ne 

bo onečastil Moje Besede. Nikoli. Bodi hvaleţna, da si dobila Dar preroštva. Ubogaj me v 

vsakem trenutku. Nikoli Me ne ţali s tem, da dvomiš. Tisti časi, ko si dvomila, so za teboj. 

Išči Me s poniţnostjo v srcu in duši. Ostani tiho kadar Mojo Besedo zasmehujejo, napadajo, 

zanikajo, ji nasprotujejo in dvomijo vanjo, kajti tvoja naloga ni, da odgovarjaš v Mojem 

Imenu. Tako veliko stvari se še boš naučila od Mene, Moja hči, če se boš usedla in Me 

poslušala. Dajem ti Dar razločevanja. Sprejmi ta Dar. Ne dvomi. Raduj se z Mano. 

To je zelo pomembno Poslanstvo, popolnoma drugačno od vsega, kar sem poslal človeštvu od 

časa starozaveznih prerokov. Za to Poslanstvo boš potrebovala moč, v človeškem smislu. Vse 



kar je trenutno pomembno je to, da se preprosto pogovarjaš z Menoj preko molitve, adoracije 

in Svetih Zakramentov. Karkoli drugega mora biti zunaj tega. Tvoja druţina je zelo 

pomembna, v vsakem trenutku. Vse kar je zunaj teh dveh entitet, spada v precej niţjo 

kategorijo. Poskusi se sprostiti in začutiti Mojo Ljubezen. Ne zapravljaj dragocenega časa za 

skrbi. Preprosto se zdruţi in popolnoma zedini z Menoj in boš na varnem pred nevarnostmi. 

Ljubim te, Moja hči in ti zaupam. 

Tvoj zvesti Odrešenik in Učitelj 

Jezus Kristus 
 

 

SATAN REKRUTIRA MLADE LJUDI PREKO POP KULTURE 

Sobota, 4. junij 2011 ob 17:00 

Moja draga ljubljena hči, spreobrnjenje se širi po vsem svetu, kot neposreden rezultat Mojih 

Sporočil, ki ti jih dajem. Razveseli se, kajti povedal sem ti, da bodo Moje Besede, ko jih bodo 

prebrali, povsod z ognjem vnele duše, tudi mlačne grešnike. Ko sem dal Svojo Besedo Mojim 

ljubljenim apostolom, dva tisoč let nazaj, so naredili globok vpliv na človeštvo. V teh časih so 

ljudje večino tega, kar so učili apostoli, na ţalost pozabili, a ne tisti, ki sledijo Bogu Večnemu 

Očetu in Meni, Njegovemu Sinu, Jezusu Kristusu. 

Z Mojimi Sporočili, ki jih dajem preko tebe, Moja hči, poskušam poenostaviti Svoje Nauke. 

Še pomembnejši razlog zakaj Jaz zdaj govorim pa je ta, da bi vas opomnil na Mojo 

Najsvetejšo Besedo, vas jo naučil in jo vcepil v glave Svojih otrok, tako da bodo lahko rešeni 

iz krempljev satana. 

Moja hči, tvojo dušo sem, po moči Svetega Duha, napolnil z Darom razločevanja. Ta Dar sem 

ti dal, ne samo, da bi razumela ta Sporočila, ampak, da bi ti razkril zlo greha. Ko boš zdaj 

priča grehu, se boš počutila slabo do takšne mere, da boš postala vznemirjena. Zdaj ti dajem 

okus tega, kar Jaz trpim, ko gledam Svoje otroke okuţene z grehom. 

Mnogo izmed tistih, ki jih srečuješ v svojem vsakdanjem ţivljenju, preko medijev, filmov in 

televizije, ti povzročajo zmedo. Ko je greh prisoten v dušah, se kaţe na način, ki se lahko 

jasno vidi po določenih znakih. Ti, Moja hči, lahko zdaj, po Mojih milostih, takoj prepoznaš 

greh v posamezniku. Prvi znak, ki ga boš videla je aroganca in napuh, kjer se posameznik 

povišuje nad drugega. Preostali znaki, s katerimi se srečuješ, izvirajo iz greha napuha in 

pohlepa. 

Eden izmed najbolj razširjenih grehov v današnjem svetu je spolna sprevrţenost. Ko se ta 

greh kaţe svetu, bo vedno skrit pod masko humorja. To je premeten način kako prepričati 

druge, da je to naravni del človeka. Veš, Moja hči, vsaka oseba na svetu se rada smeji in 

potrebuje smisel za humor, ki je Dar od Boga. Ko se bo torej spolna sprevrţenost kazala, se 

bo običajno kazala tako, da vas spravi v smeh. To bo poniţevalo, ne samo ţenske, ampak bo 

vplivalo tudi na mlade otroke, tako da bodo sprejeli to zlobno nemoralno obnašanje kot 

nekaj običajnega - kot del pop kulture. 



Satan rad rekrutira mlade duše. Zato uporablja sodobna sredstva, da usmerja svojo 

pozornost v ta Moja preljuba mala jagnjeta. Oni, Moji otročiči, bodo nehote posnemali 

njegovo gnusno obnašanje, ki ga bodo še bolj spodbujali njihovi vrstniki. 

Opozorilo tistim, v glasbeni industriji 

Zdaj opozarjam vse tiste v glasbeni, filmski in umetnostni industriji. Če boste še naprej 

onesnaţevali Moje otroke, boste strogo kaznovani. Vi, Moji zavedeni otroci, ste lutke v 

satanovi vojski. Najprej vas zapelje preko bogastva, slave in razkošja. Nato infiltrira vašo 

dušo. Po tem vas bo potegnil v globine izprijenosti, kjer bodo njegovi demoni vstopili v 

vaša telesa, tako da bodo lahko izvrševali svoja grozna poţelenja in spolno sprevrţena 

dejanja. Na vse skupaj boste gledali kot na nedolţno zabavo. Ali ne veste, da vam kradejo 

vaše duše? Vam ni mar? Ali se ne zavedate, da če boste izvrševali ta dejanja nespodobne 

spolne sprevrţenosti, boste za vedno izgubljeni? Ko boste še naprej poţeljivo hrepeneli po 

večjih razburjenjih, ko zadnje dejanje ne bo več prinašalo uţitkov, boste postali nenasitni. Po 

tem boste uničili samega sebe. Zakaj mislite, da tako mnogi od vas, ki ţivite v tej laţi, 

imenovani kultura zvezdnikov, izvršujete samomore, jemljete prevelike odmerke drog, 

čutite depresijo in kako obup trga vaša srca? Ali ne veste, da satan ţeli čim prej imeti vašo 

dušo? Prej ko boste umrli v smrtnem grehu, hitreje lahko satan ukrade vašo dušo Bogu, 

Vsemogočnemu Očetu, vašemu Stvarniku. 

Moji otroci, ki so ujeti v to laţ, to teţko razumejo. Toda glejte iz tega zornega kota: četudi ste 

v grehu, je še vedno Boţja Luč prisotna v vas. Mnogo grešnikov in ateistov se tega ne 

zaveda. Še naprej nadaljujejo s svojimi grehi in se s tem pribliţujejo Peklu. Vendar pa le 

zaradi Luči, ki prihaja od Boga, ostajajo pri zdravi pameti. Brez Boţje Luči, bi ta Zemlja bila 

v temi. Ko bi to temo enkrat doţiveli, bi vas napolnila s strahom in trepetom. Vaša grešna 

dejanja bi vam ne bila samo odvratna, ampak bi ţeleli tudi zbeţati in se skriti pred njimi. Kajti 

celo takrat, če bi se Boţja Luč nenadoma pojavila, ne bi mogli prenesti bleščanja ali moči le-

te. 

Brez Boţje Luči nastane popolna tema na duši. Zato ker še vi, Moji otroci, nikoli niste 

ţiveli brez te Luči, ne bi mogli preţiveti če in ko bi ta Luč ugasnila. 

 

Negujte svojo dušo – vaša duša bo vse, kar boste vzeli s seboj v prihodnje ţivljenje  

Opozorilo vam bo dalo vpogled v to, kakšen bo ta občutek – brez Luči. Če boste v smrtnem 

grehu v času Opozorila, se ne bojte, kajti to je samo to – opozorilo. Na ţalost, ko boste videli 

svoje grehe v surovem in grdem stanju, bodo tako šokantni, da boste morda doţiveli fizični 

šok. Ne čakajte do takrat. Naredite nekaj za svoje duhovno ţivljenje ţe zdaj. Razmislite o 

dostojanstvu svoje duše. Negujte svojo dušo, kajti vaša duša bo vse, kar boste lahko vzeli s 

seboj v prihodnje ţivljenje. Vaše telo ni pomembno. A kljub temu, če boste uporabljali svoje 

telo, ki vam ga je dal Bog, Vsemogočni Oče, kot Dar, za grešna dejanja, tako da boste 

spravljali druge v greh, bo vaše telo tisto, ki bo povzročilo uničenje vaše duše. 

Razmislite, Moji otroci, o vaši bodoči sreči. Vaše bivanje na Zemlji je le delček časa, ki ga 

boste preţivljali v svojem obstoju. Če ne boste skrbeli za svoje duše boste prišli v Pekel, v 

katerem ni ţivljenja, razen večnega trpljenja in mučenja. 



Vsak dan na milijone ljudi naglo pada proti vratom Pekla 

Vsak dan na milijone duš, v trenutku smrti, naglo pada proti vratom Pekla: vplivni 

ljudje, voditelji, bogati, revni, pevci, igralci, teroristi, morilci, posiljevalci in tisti, ki so imeli 

splave. En skupni imenovalec, ki so ga vsi imeli je ta: Nihče izmed njih ni verjel, da Pekel 

obstaja. 

 

Vaš ljubeči Odrešenik in Učitelj 

Jezus Kristus 
 

 

DVA KOMETA BOSTA TRČILA, MOJ KRIŢ SE BO POJAVIL NA 

RDEČEM NEBU 

Nedelja, 5. junij 2011 ob 16:30 

Moja draga ljubljena hči, ura se pribliţuje. Opozorilo je zdaj blizu. Z veliko ţalostjo ti moram 

sporočiti, da mnogo duš ne bo prisluhnilo tem Sporočilom o Opozorilu. Moja Beseda pada 

na gluha ušesa. Zakaj ne bodo poslušali? Ne dajem jim samo Moj veliki Dar Usmiljenja, ko 

bom na ves svet izlil Svoje milosti, ampak jih tudi poskušam pripraviti na ta dogodek. Na 

milijone grešnikov se bo radostilo, ko jim bom pokazal Svoje veliko Usmiljenje. Preostali 

ne bodo dobili priloţnosti, da bi se pravočasno pokesali, ker bodo umrli od šoka. 

Moja hči, narediti moraš vse kar je v tvoji moči in opozoriti svet, ker bo ta Veliki Dogodek 

šokiral vse ljudi. Preden se bo zgodilo Opozorilo, bodo ljudje videli velika znamenja na 

nebu. Zvezde bodo trčile s takšno silo, da bodo ljudje prepričani, da je ta spektakel, ki ga 

bodo videli na nebu, nekaj katastrofalnega. Ko bodo ti kometi trčili, se bo nebo 

spremenilo v rdečo barvo in Znamenje Mojega Kriţa bo lahko videl ves svet. Mnogi 

bodo prestrašeni. Toda povem vam; razveselite se, kajti prvič v svojem ţivljenju boste videli 

resnično Boţje Znamenje, ki predstavlja veselo novico za grešnike povsod po svetu. 

Ko boste takrat videli Moj Kriţ, boste spoznali, da se Moje veliko Usmiljenje daje vsakemu 

izmed vas, Mojim preljubim otrokom. Kajti iz globoke, večne Ljubezni do vas, sem 

prostovoljno umrl na Kriţu, da bi vas rešil. Ko boste v času Opozorila videli Kriţe na nebu, 

boste vedeli, da je to Znamenje Moje Ljubezni do vas. 

Molite, Moji ljubljeni verni, da se bodo lahko tudi vaši bratje in sestre razveselili, ko jim bom 

pokazal dokaz Svojega Obstoja. Molite, da bodo sprejeli to priloţnost, da se odkupijo v 

Mojih Očeh. Molite, da bo to veliko Dejanje Usmiljenja rešilo njihove duše, če mi bodo 

dovolili, da jim pomagam. 

Videli boste kaj se zgodi, če umrete v smrtnem grehu 

Opozorilo bo očiščujoča izkušnja za vse vas. Morda bo malce neprijetno, še posebno za tiste 

v hudih grehih, kajti prvič boste izkusili, kakšen je občutek, ko Boţja Luč izgine iz vašega 

ţivljenja. Vaše duše bodo občutile zapuščenost, ki jo doţivljajo tisti, ki so umrli v smrtnem 

grehu – tem ubogim dušam je zmanjkalo časa, da bi prosile Boga naj jim odpusti njihove 

grehe. Zapomnite si, pomembno je, da dopustim, da boste vsi občutili to praznino duše. Kajti 



samo takrat boste končno razumeli, da brez Boţje Luči v svojih dušah, prenehate čutiti. Vaše 

duše in vaša telesa bi bile samo prazne posode. Celo grešniki čutijo Boţjo Luč, ker je On 

prisoten v vsakemu izmed Svojih otrok na Zemlji. Toda ko umrete v smrtnem grehu, te Luči 

ni več v vas. 

Pripravite se zdaj na ta Veliki Dogodek. Rešite svoje duše dokler še lahko. Samo takrat, ko 

vas bo Boţja Luč zapustila, boste končno spoznali prazno, golo temo, ki jo ponuja satan, 

katera je polna trpljenja in groze. 

Obnovite svoje duše. Razveselite se zdaj, kajti Opozorilo vas bo rešilo in vas pribliţalo 

Mojemu Presvetemu Srcu. 

Sprejmite Opozorilo. Samo takrat vam bo dan dokaz o večnem ţivljenju. Zavedajte se kako 

pomembno je to. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

Kralj Človeštva 

  
 

KLJUČI RIMA BODO ZDAJ IZROČENI NAZAJ BOGU, 

VSEMOGOČNEMU OČETU 

Ponedeljek, 6 junij 2011 ob 10:30 

Moja draga ljubljena hči, bodi zdaj močna. Vsebina Mojih Sporočil, ki ti jih dajem, ti 

povzroča strah, kateremu ne smeš podleči. Včasih se počutiš zelo osamljeno pri tem Delu, a 

vendar sem vsak dan ob tebi, nedaleč stran od tebe. Kot sem ti ţe povedal, Moja Sporočila ne 

bodo vedno prinašala radost dušam. Vendar pa bodo verniki razumeli, da je potrebna 

kazen, ki bo pomagala očistiti svet. 

Vem da je včasih teţko prebaviti vsebino Sporočil, toda vse svoje zaupanje moraš poloţiti 

Vame. Še enkrat ti naročam, da se ne ukvarjaš s tistimi Mojimi verniki, ki izpodbijajo in 

analizirajo Mojo Sveto Besedo ali iščejo luknje v le-tej. Kajti niti ti, niti tiste duše niso 

pooblaščene, da bi to počenjale. Zdaj me moraš ubogati. Tiste, ki se še naprej posmehujejo 

in zavračajo Mojo Besedo, pusti pri miru, kajti to ni več tvoja skrb. Da, seveda, kadar boš 

oznanjevala Mojo Besedo boš tarča kritik. Ignoriraj zdaj tiste, ki te poskušajo izzivati. 

Premalo časa je, da bi ga zapravila s takšnimi motečimi dejavniki. Svojo pozornost moraš 

usmeriti zdaj v Moje uboge otroke, ki jim primanjkuje vere ali ki sploh ne poznajo Mene ali 

Mojega Večnega Očeta. Oni so tisti, za katere sem zelo zaskrbljen. 

Torej, čeprav bodo dobronamerni Kristjani vedno poskušali razločevati Mojo Besedo in 

namenjali svoj čas za analizo le-te, namesto, da bi preprosto sledili Mojim Naukov in molili 

za svoje uboge brate in sestre, pa bodo zapravljali dragoceni čas. 

Moja hči, povej svetu, da se bodo zdaj na Zemlji zgodile ekološke katastrofe, ki so bile 

napovedane. Vse te katastrofe - veliko jih bo - se bodo zdaj začele zelo hitro dogajati. Vse to 



se bo zgodilo zaradi tega, ker si grešniki, ki so suţnji svojih prestopkov, zatiskajo oči pred 

Besedo Boga Očeta. 

Verniki, ne bodite prestrašeni 

Verniki, molite zdaj. Ne bodite prestrašeni. V vsakem trenutku boste pod Mojim Boţjim 

varstvom, tudi takrat, ko se bodo posmehovali iz vas v Mojem Imenu. Molitev vam bo dala 

moč in pogum, ko bodo hudobec in njegovi sluţabniki izlivali svoj strup na Moje otroke. 

Medtem ko se njihova strašna dejanja vojskovanja zoper človeštvo začenjajo stopnjevati 

preko terorizma, nadzora nad denarnimi valutami in zastrupitve Zemlje z namernim 

onesnaţevanjem, Me zdaj poslušajte:  Jeza Boga Očeta bo zdaj padla na svet in to z veliko 

hitrostjo. Moliti morate v sklopu molitvenih skupin po vsem svetu, ker bo to pomagalo 

preprečiti nekatere od teh dogodkov. 

Molite za Mojega ljubljenega Papeţa Benedikta. Obdan je z zelo vplivnimi Boţjimi 

sovraţniki, ki obupno ţelijo pridobiti moč in nadzor v Moji Cerkvi. Molitev lahko pomaga 

odloţiti njegov neizogiben odhod, ko bo prisiljen zapustiti Vatikan – kot je bilo napovedano. 

Molite, molite, molite za to obdobje v zgodovini, kajti to obdobje bo najtemnejšo od vseh, ki 

je kdajkoli doletelo Moje svete sluţabnike, škofe, kardinale in vse Moje resnične vernike. 

Ključi Rima bodo zdaj izročeni nazaj Bogu, Vsemogočnemu Očetu. 

Prišla je ura za bitko proti satanu in njegovim zlobnim privrţencem. Njihova zlobna dejanja, 

zoper človeštvo, bodo najstroţje kaznovana. Zaradi njih bodo prestajali hudo trpljenje. 

Vstanite zdaj, Moji otroci. Vse svoje zaupanje in vero poloţite Vame – naj bo to vaša 

prioriteta. Vsakodnevna molitev, Maša in Evharistija, bodo pomagale Meni in Mojemu Očetu 

izkoreniti to zlo. Sledite Mi. Pijte iz Mojega Keliha, kajti ko boste to storili, boste uţivali 

večno ţivljenje. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Kralj Človeštva, Jezus Kristus 

 

SPOROČILO DEVICE MARIJE GLEDE NJENIH IZGUBLJENIH 

OTROK 

Torek, 7. junij 2011 ob 14:45 

Moj otrok, teh zadnjih nekaj dni ti ni bilo lahko. Kadar ubogaš mojega Sina, je to vse kar je 

pomembno. Prosim, ne dovoli, da bi dvomi in strahovi prišli v tvoje srce na tej stopnji, kajti 

ko se to zgodi – je to delo zavajalca. 

Odpri svoje srce, naj milosti preplavijo tvojo dušo, tako da boš postala bliţe mojemu 

preljubemu Sinu. Zdaj si ob svoji Blagoslovljeni Materi, ki te podpira in vodi v vsakem 

trenutku. S tem delom svojega Poslanstva se je teţko soočiti, vendar si zapomni, da delo za 

mojega Sina ni nikoli enostavno. Kljub svojemu obotavljanju, boš postala močnejša, ker še 

vedno slediš Njegovim navodilom - to je dobro. Moli zdaj za vse moje izgubljene otroke po 

vsem svetu, kajti v njihovih srcih ni ljubezni, prave ljubezni, ki jim jo moj Sin ponuja. Ta 



ljubezen je njihovo odrešenje. Zato te prosim, da vse svoje molitve daruješ za te uboge, 

izgubljene duše. 

Pojdi zdaj v miru in še naprej, vselej ubogaj mojega Sina v vsem, kar ti naroča, da storiš.  

Tvoja Blagoslovljena Mati 

Marija, Kraljica Nebes 
 

 

SPOROČILO DUHOVNIKOM, ŠKOFOM IN KARDINALOM GLEDE 

LAŢNEGA PREROKA 

Torek, 7. junij 2011 ob 15:50 

Moja draga ljubljena hči, trpela si, ker te je zavajalec mučil. Močno moraš moliti in se tako 

upreti njegovim napadom. Vse svoje zaupanje poloţi Vame in preostalo prepusti Meni. 

Namesto da se razburjaš, bi Mi morala to trpljenje darovati z veseljem v svojem srcu. Če se 

boš opominjala, da se ti to trpljenje dogaja zato, ker si v zedinjenju z Menoj in da si resnično 

blagoslovljena kot izbrana duša – potem se boš počutila drugače. 

Mnogo izmed Mojih vernih se je zdaj začelo zavedati, kaj se dogaja po svetu, po milostih 

Svetega Duha pa postajajo dovolj močni za branitev Moje Besede. Ta vojska vernikov bo zdaj 

postala močnejša in neustrašno vodila grešnike do odrešenja. 

Moj Sveti Predstavnik, Papeţ Benedikt potrebuje vaše molitve. Vsak dan molite zanj, kajti 

on potrebuje zaščito na vseh ravneh, da bo lahko vzdrţal trpljenje, ki ga čaka. Pomembno je, 

da so Moji verni pozorni na kakršnegakoli novega papeţa, ki bo prišel na plano, kajti on 

ne bo od Boga. Prosim, pozivaj vse Moje svete sluţabnike, da se pripravijo na strašne izzive - 

na najbolj zastrašujoče izzive, s katerimi se bodo kdajkoli morali soočiti v svoji sluţbi. Zbrati 

bodo morali veliko poguma, da se bodo zavzeli za Resnico Mojih Naukov. Toliko Mojih 

Svetih sluţabnikov je slepih za obljube, ki sem jih dal, ko sem rekel, da bom ponovno prišel. 

Kdaj so mislili, da se bo to zgodilo? Tako zelo so se navadili rutinsko izgovarjati Moje 

Nauke, da so pozabili, da lahko te dogodke doţivijo kadarkoli –  morda celo v njihovem 

ţivljenjskem obdobju. Kajti to je eden od največjih izzivov v današnjem času. 

Če sem pošiljal preroke v svet pred tisočimi leti, potem seveda, jih bom še enkrat poslal pred 

Mojim ponovnim prihodom, da bi pripravil svet na le-tega. 

Zbudite se in bodite pozorni na besede, ki so v vaših pridigah, s katerimi poučujete svojo 

kongregacijo. Spoznajte, da sem Jaz tisti, ki govori zdaj z vami. Veliko jih bo prišlo v Mojem 

Imenu, toda le malo jih bo govorilo Resnico. To Sporočilo prihaja od Mene, vašega 

Boţanskega Odrešenika. Molite za razločevanje, da boste lahko prepoznali Moj Pravi Glas, ki 

zdaj govori z vami. Odprite zdaj svoja srca in poslušajte, kaj vam imam za povedati. Napočila 

je ura, da vas obvestim, da se bodo prerokbe, ki so vsebovane v Knjigi Razodetja, vsak čas 

začele razpletati pred vašimi očmi. 



Vi, Moji ljubljeni sluţabniki, se morate boriti s pogumom, iz ljubezni do Mene, proti oviram, 

ki vam jih nastavlja zavajalec, ki vas bodo pripeljale do konca vaše vzdrţljivost. Sprejeti 

morate to, da vas bo laţni prerok zelo kmalu poskušal zapeljati, očarati in prepričati, da on 

predstavlja Resnico. Zdaj morate izkazati svojo zvestobo Meni in Mojemu Večnemu Očetu. 

Prosim, ne obupajte. Čeprav vas bodo ti dogodki prestrašili in vznemirili, Mi morate ostati 

zvesti in vdani. 

Prvič v vaši sluţbi bo vaša vera resnično preizkušena. Petrova Cerkev je Moja Cerkev. 

Toda ko se bodo Ključi Rima vrnili nazaj k Bogu Očetu - kar se bo zdaj zgodilo - bo Cerkev 

postala del Mojega Kraljestva. Jaz sem Resnica. Sledite Resnici v vsakem trenutku. 

Molite zdaj k Meni za potrebne milosti, ki vam bodo zagotovile, da boste premagali satanovo 

prevaro, ki prihaja. V nasprotnem primeru bo laţni prerok preslepil Moje ljubljene otroke s 

svojim karizmatičnim in očarljivim obnašanjem – kakor se obnaša zavajalec, s katerim je 

povezan. Satan ne bo premagal Moje Cerkve, če bodo Moji sluţabniki pozorni na prevare 

in jih jasno prepoznali za to kar so: satanistična laţ, iz katere, če boste sodelovali pri tej novi 

gnusobi in ji prisegli zvestobo, ne bo povratka! 

Poslušajte Me zdaj: Prosite Me za vodstvo in posebne milosti, ki so potrebne, da boste 

pripeljali Mojo čredo nazaj k Meni in Mojemu Nebeškemu Očetu. Kajti ko boste to storili, vas 

bom obdaril s takšnimi milostmi, da ne bo minilo dolgo časa, preden boste našli moč za 

branitev Moje Besede, ne glede na ceno. 

Vse vas ljubim. Hrepenim po tem, da bi Mi bili v oporo, v teh poslednjih časih. 

 

Jezus Kristus 

 

PRIPRAVITE SVOJO DRUŢINO, DA BODO VIDELI MOJ KRIŢ NA 

NEBU 

Sreda, 8. junij 2011 ob 16:45 

Moja draga ljubljena hči, s teboj moram deliti občutke, ki jih zdaj doţivljam. Prvi občutek, je 

občutek sreče, ker bom Svojim otrokom prinesel tako veliko Usmiljenje v času Razsvetljenja 

Vesti, ki je blizu. In potem so tu še Moje Solze velike ţalosti, za tiste, ki se ne zavedajo, da se 

bo zgodil ta dogodek in ki ne bodo nepripravljeni. Moji otroci bodo morali povedati čim več 

svojim prijateljem in druţini za ta Veliki Dogodek z namenom, da bi rešili njihove duše. Ni 

vaţno, če se vam bodo smejali in posmehovali vaše trditve, kajti po Opozorilu, se vam bodo 

zahvalili. Povejte jim Resnico. Prosite jih naj odprejo svoje srce. Zavedati bi se morali, čemu 

bodo priča, da, ko bodo videli Moj Kriţ na nebu, bodo pripravljeni. To je vse kar morajo 

razumeti. Potem bodo sprejeli nelagodje, ki ga bodo doţiveli, ko se bodo njihovi pretekli 

dogodki v ţivljenju odvili pred njihovimi očmi. Povejte jim naj si sprašajo vest. Opomnite 

jih o trpljenju, ki so ga morda povzročili svojim bratom in sestram. 



Razširite Mojo Besedo po Opozorilu 

Moji otroci, takoj ko se bo zgodilo Opozorilo in ko bo prišlo do spreobrnjenja, se podvizajte 

in razširite Mojo Najsvetejšo Besedo. Nujno je, da to storite, kajti to bo ključno obdobje za 

širjenje Moje Besede. Takrat bodo Moji ljubljeni verni, ki se nahajajo po vsem svetu, širili 

Mojo Besedo, zaradi tega pa bodo Moji otroci ostali na pravi poti. Po Opozorilu bosta molitev 

in spreobrnjenje lahko omilili opustošenje, ki bo prišlo po vladavini tako antikrista kot 

laţnega preroka. 

Sprejmite zdaj Resnico, za to kar je. Ne bojte se Resnice. Sprejmite jo; kajti ko boste to storili, 

vas bo osvobodila, vaše zaupanje Vame pa vam bo omogočilo, da boste ustrezno branili Mojo 

Besedo. Strah vas bo drţal nazaj, Moji preljubi otroci. Pogum bo osvojil duše. Vaša bitka v 

Mojem Imenu, bo olajšala Moje trpljenje in prinesla večno ţivljenje tako mnogim dušam, ki 

nujno potrebujejo vašo pomoč. 

Moja Ljubezen do vas, otroci, je vseobsegajoča in nikoli ne usahne v svoje intenzivnosti. Moj 

Kriţ je teţak, toda ko ga boste sprejeli z ljubeznijo v srcu, bo vaše breme postalo lahko. Vi, 

Moji ljubljeni verni, sveti sluţabniki in laiki, ste Moja prihodnja vojska, ki bo pomagala 

premagati satana. Molite zdaj za moč, da se boste lahko soočali z napadi, ki bodo usmerjeni v 

vašo vero. Vodite z zgledom. Dar, ki ga dajem vsakemu izmed vas, ki Mi bo prisegel 

zvestobo, bo povzročil takojšnje spreobrnjenje, ko boste oznanjevali Mojo Najsvetejšo 

Besedo. Ne pozabite; z vami sem zdaj v vsakem trenutku. Mnogo izmed vas, ki ste Mi bili 

blizu ţe nekaj časa, boste zdaj izkusili še močnejšo navzočnost Svetega Duha in moč 

razločevanja, ki vas bo presenetila. Sprejmite to, kot eden izmed največjih Darov, ki se daje 

človeštvu v teh časih. Takšnih številnih milosti nisem podarjal ljudem ţe odkar so bili Mojim 

apostolom dani dragoceni Darovi po Svetem Duhu. 

Vi, Moji verni, vključno z Mojimi svetimi sluţabniki, ste Moja Prava Cerkev. Jaz vas bom, s 

pomočjo Boga Večnega Očeta, vodil, da boste lahko z vsemi Mojimi otroci korakali Novemu 

Raju naproti, ki vas čaka. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 
 

 

SPOROČILO LJUBEZNI VSEM MOJIM VERNIM 

Sreda, 8. junij 2011 ob 21:00 

Moja draga ljubljena hči, danes se radostim zaradi vere Mojih ljubljenih vernih po vsem 

svetu, ki slišijo Moj klic preko teh Sporočil. Radostim se zaradi globoke vere Mojih ljubljenih 

otrok, v svetu, ki Me zavrača. Moji preljubi otroci - tisti, ki verujejo Vame, Mi prinašajo solze 

radosti v časih ţalosti. Če ne bi bilo tistih, z globoko predanostjo do Mene, ne bi bil 

potolaţen. 

Moji otroci, ki Me ljubijo, Mi morajo zdaj prisluhniti. Naj vas objamem v Svojem Naročju in 

vam razloţim pomembnost vaše vere: Vaša vera je kot plamen v Mojem Srcu, ki nikoli ne 

ugasne. Ta plamen bo mogoče pojenjal od časa do časa, toda Jaz vam bom dal moč, da bo ta 



plamen gorel. Vi, Moji otroci Luči, boste premagali temo, vendar morate ostati skupaj kot eno 

in se boriti proti antikristu. 

Satan ne more zmagati, kajti to je nemogoče 

Ne pozabite tega pomembnega dejstva: On, zavajalec, ne more zmagati in tudi ne bo zmagal, 

kajti to je nemogoče. Zaradi tega morate vedno sprejeti, da Moja Luč in Luč Mojega Večnega 

Očeta, ne bo nikoli pojenjala, kajti ta Luč ne bo nikoli ugasnila. Vendar pa bo tema tista, ki bo 

privlačila uboge duše, ki bodo pritegnjeni k njej. Ti, ubogi, zavedeni otroci so v Mojem Srcu 

in Mi pomenijo prav toliko kot vi. Vi, Moji otroci, morate, kot v vsaki druţini, poskrbeti za 

svoje brate in sestre, ki so skrenili s poti. Ne glede na to kako strašni so njihovi grehi, nikoli 

jih ne sodite. Pripeljite jih nazaj k Meni. Govorite z njimi. Molite Moj Roţni Venec Boţjega 

Usmiljenja za njih, tako da bodo lahko rešeni iz krempljev hudobca v trenutku svoje smrti. 

 

Vpijte zdaj iz vrhovov. Vse ljudi opomnite o Resnici. Ignorirajte vso zasmehovanje. Vendar 

ko govorite Mojim otrokom kako zelo jih ljubim, jim ne vsiljujte svoja stališča. Namesto tega 

jim preprosto pojasnite, da jih je ustvaril Bog Oče. Povejte jim, da je poslal Mene, Svojega 

edinega Sina, da bi jih rešil, da bi jim dal moţnost večnega ţivljenja. Potem jim povejte, da 

jih ljubim in da sem ob vsakemu izmed njih, vsako minuto dneva. Tudi ko doţivljam njihovo 

zavrnitev in zlo, ki ga počenjajo zoper druge, sem Jaz še vedno ob njih, v upanju, da bodo 

prišli k Meni in prosili za Mojo pomoč. Ko bodo to storili, jih bom objel s solzami radosti in 

olajšanja. Pomagajte Mi rešiti te dragocene duše. Ne dopustite, da jih zavajalec iztrga iz 

Mojih Rok. Oni so vaša druţina. Moja druţina. Mi smo eno. Samo ena izgubljena duša je ţe 

preveč za Mene. 

 

Hvala vam, Moji ljubljeni otroci, ki se nahajate po vsem svetu. Vedite, da sem zdaj z vami v 

mnogo večji navzočnosti po Svetem Duhu, kot v katerem koli obdobju v zgodovini. Primite 

Me za Roko in korakajte z Menoj naproti Novemu Raju na Zemlji, ki bo vaš veličastni dom v 

prihodnosti. 

 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus, Kralj Usmiljenja 
 

 

MOJA DUHOVNA NAVODILA BODO PREPREČILA SATANOVA 

UNIČEVALNA DEJANJA 

Sobota, 11. junij 2011 ob 15:30 

Moja ljubljena hči, minil je še en teden preizkušenj, kjer je bila Moja Beseda po eni strani 

sprejeta s strani tolikih, hkrati pa zavrnjena in označena kot prevara s strani drugih. Ali si tisti, 

ki zavračajo Mojo Besedo, niso prebrali Resnice? Resnice vsebovane v Moji Sveti Knjigi? 

Knjiga Razodetja je bila dana vsem Mojim otrokom, da bi jim pomagala razumeti 

nemir, ki ga bo v poslednjih časih povzročil satan in njegovi demoni s širjenjem laţi. Če ne 

razumete Resnice, ki je vsebovana v Knjigi Razodetja, kako potem sploh lahko razumete 

Sporočila, ki vam jih prinašam v teh časih? 



Ali mislite, da bi vam obrnil Hrbet in vas prepustil na milost in nemilost satanu in njegovi 

zlobni vojski? Ali se ne zavedate, da bi vas poskusil opozoriti in vam nato pomagati? 

Moje veliko Usmiljenje bo uničilo vpliv, ki ga ima satan nad Mojimi otroci. Ponovno 

prihajam, da bi vas rešil iz njegovih krempljev. Moj Dar Opozorila bo omilil trpljenje, ki bi se 

še naprej stopnjevalo, če se Opozorilo ne bi zgodilo. 

Zdaj govorim z vami, ne samo, da bi vas pripravil na to veliko Dejanje Mojega Usmiljenja, 

ampak, da bi vas vodil skozi uničujoči labirint, ki ga načrtuje zlobna skupina ljudi, katerih 

kralj je hudobec. Moj duhovni vpliv bo znatno omilil satanova uničevalna dejanja. 

Poslušajte Mojo Besedo. Sledite Mojim navodilom. Vodite in podpirajte drug drugega v svoji 

veri in prejeli boste potrebno pomoč za hojo po poti, ki vodi proti obljubam, ki sem vam jih 

dal. 

Moji dragi otroci, mnogo izmed vas bo prestrašenih, toda, prosim, ne dopustite, da bi vam 

strah preprečeval, da bi spoznali Resnico. Satan bo uporabljal strah, da bi vas zaustavil, da 

ne bi sprejeli Mojih Sporočil Ljubezni. Veliko tega, kar vam zdaj govorim, zelo teţko 

razumete. Vendar vedite tole: Če Jaz zdaj ne bi prišel in vam ne razodel Resnice, bi bili 

izgubljeni in bi zelo teţko preţiveli to obdobje. Kot sem vas pripravljal preko Mojih prerokov 

v preteklosti, tako vas bom zdaj, v teh časih, pripravljal po tej glasnici, za dan Mojega 

ponovnega prihoda. 

Ta Dar vam dajem iz Svoje globoke Ljubezni do vseh Svojih otrok, da bi se soočili s 

prihajajočo vladavino antikrista in njegovega zaveznika, varljivega laţnega preroka, ki bo 

zavedel Mojo Cerkev na Zemlji. 

Odloţite svoj oklep. Odprite svoje oči za Resnico. Mojo Besedo dajem v teh časih samo 

zato, da bi vas opomnila o Resnici Mojih Naukov. Moje Sveto Pismo je Resnica. Resnica 

se odraţa v Mojem Svetem Pismu. Če vas v teh časih opominjam o obljubah, ki sem vam jih 

dal v preteklosti in o poti do odrešenja, potem je to samo ponavljanje Moje Svete Besede. 

Resnica bo vedno ostala enaka. Nikoli se ne more spreminjati ali prilagajati, da bi ustrezala 

človeštvu. Vedno bo ostala enaka. 

Naj vam pomagam, da boste razumeli kaj se dogaja v teh časih. Ne trepetajte od strahu. Vse 

vas ljubim in si preprosto ţelim, da bi vas prijel za roko, otroci, in vas zaščitil. Moj cilj je, da 

zagotovim, da bo vsak izmed vas ţivel z Menoj v Novem Raju na Zemlji. 

Vaš vselej ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 
 

»OSVOBODITELJI« IZ BLIŢNJEGA VZHODA ŢELIJO 

NADZOROVATI JUDE 

Sobota, 11. junij 2011 ob 22:00 



Moja draga ljubljena hči, nocoj govorim s teboj z ljubeznijo, ker se bo zelo kmalu čedalje več 

Mojih ljubljenih vernih zdruţilo v eno, da bi se borili proti zavajalcu. On in bogate vplivne 

skupine, za katerimi se skriva, prav zdaj načrtujejo kako bi pridobili čim več nadzora nad 

vami vsemi, vendar tega ne morete videti. 

Zaustavljeni bodo prej kot si mislite. Mnogo izmed njih se bo spreobrnilo v času Opozorila. 

To bo omililo Satanovo Eno Svetovno Skupino do takšne mere, da se bodo mnogi spraševali, 

po kateri poti hoditi - tako zmedeni bodo. Otroci, mnogi bodo tedaj prišli nazaj k Meni, kajti 

prosili Me bodo za odpuščanje. 

Največja groţnja za preţivetje človeštva je kombinacija maščevanja, nadzora, oblasti in 

sovraštva. Vse vojne, ki ste jim priča na Bliţnjem Vzhodu in drugod, so bile umetno 

ustvarjene. 

Te vojne niso naključje. Vedite, da se toliko drţav naenkrat niso zdvignile same po sebi. K 

tem vojnam so pripomogle zlobne skupine, ki se nahajajo v vseh vladah - tistih vladah, ki 

kontrolirajo svet. Te voditelje na Bliţnjem Vzhodu zdaj odstranjujejo, da bi naredili prostor za 

osvoboditelje, ki bodo razglasili pravičnost in vpeljali miroljubna sredstva, da bi pomagali 

Mojim otrokom. Ampak to ni njihov namen. Njihov namen je, da prevzamejo nadzor nad 

Mojim ljubljenim ljudstvom, Judom, ki so zdaj ogroţeni iz vseh strani. 

Vse te dogodke bo prekinilo Opozorilo. Vsi tisti, ki sodelujejo s to zlobno svetovno skupino, 

se bodo tudi morali soočiti z Menoj - eden po eden - ko jim bom pokazal kako Me ţalijo. 

Veliko jih bo padlo na kolena in rotilo odpuščanja. 

To je zelo pomembno, Moji otroci, kajti večje število grešnikov bo prišlo nazaj k Meni, in še 

posebno tistih, ki kontrolirajo vaše vire preţivetja, večje bo Moje Usmiljenje. 

Molite, da se bodo vsi tisti, ki bodo v času Opozorila spoznali Resnico Moje Ljubezni, 

spreobrnili. 

Molitev je zelo močna, Moji otroci. Ko molite k Bogu Očetu v Mojem Imenu za odrešenje teh 

in drugih duš, vas On ne bo zavrnil. 

Vaša zvestoba do Mene in vsakodnevna molitev je nujno potrebna, da se omili satanov vpliv 

nad Mojimi otroci, ki Mi upravičeno pripadajo. 

Vaš vedno usmiljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 
 

OBILNA LJUBEZEN, KATERO IZLIVAM MED ČAŠČENJEM 

NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA, VAS BO NAREDILA MOČNEJŠE 

IN MIRNEJŠE 

Nedelja, 12. junij 2011 ob 19:00 



Moja ljubljena hči, milosti, ki jih Moji otroci prejemajo med čaščenjem Najsvetejšega 

Zakramenta, so močne. Adoracija vam ne prinaša samo milosti, da boste laţje prenašali 

trpljenje v ţivljenju, ampak vas tudi delajo močnejše v ljubezni do Mene, vašega zvestega 

Odrešenika. 

Ljubezen, ki je izlita na duše v času Adoracije, dajem v izobilju. Te reke Mojih milosti 

duše čutijo na veliko različnih načinov. Prvi Dar, ki ga dajem, je mir na duši. Ta mir boste 

začutili takoj, ko boste prenehali z Adoracijo. 

Tako zelo veliko Mojih otrok zavrača številne Darove, ki jih izlivam v času Čaščenja, kjer ste 

eno uro pred Mojo Navzočnostjo na oltarju. Čeprav se Katoličani zavedajo Moči Evharistije, 

pa mnogi ne priznavajo pomembnosti tega najpomembnejšega časa, ki ga preţivite z Menoj v 

kontemplaciji. Ti ljudje preprosto ignorirajo ta Dar. To, da bi morali preţiveti nekaj časa z 

Menoj, jih dolgočasi. 

Oh, če bi le vedeli, kako močni bi postali. Njihovih strahov in skrbi ne bi bilo več, če bi le bili 

z Menoj v tihi osebni kontemplaciji. Če bi Moji otroci lahko videli Luč, ki obda njihove 

duše v času te posebne Svete Ure, bi bili osupli. 

Otroci, v tej uri postanete zelo, zelo tesno zdruţeni z Menoj. Tukaj bom slišal vaš glas in 

uslišal vaše prošnje in besede ljubezni do Mene. Veliko čudovitih milosti vam dajem v teh 

časih otroci, zato prosim, ne prezrite Moje prošnje, da bi preţivljali čas v Moji druţbi. 

Nagrade, ki jih boste prejeli v času Čaščenja vam bodo odstranile skrbi 

Nagrade, ki jih boste prejeli v času Čaščenja vam bodo odstranile skrbi, laţje se boste 

počutili v srcu, mislih in duši in mirnejši boste. Ko Me boste prejeli v Evharistiji, bom 

napolnil vašo dušo. Toda, ko boste prišli k Meni v Adoraciji, vas bom preplavil do takšne 

mere, da bodo reke Moje Usmiljene Ljubezni v polnosti napolnile vaše misli, telo in dušo. 

Začutili boste moč, ki bo prinesla mirno samozavest, katero boste teţko ignorirali. 

Otroci, pridite zdaj k Meni. Potrebujem vašo druţbo. Ţelim si, da se pogovarjate z Menoj, 

kadar je Moja Boţja Navzočnost najmočnejša. Ljubim vas. Na vas si ţelim izliti vse Svoje 

milosti, tako da boste lahko svoje duše zdruţili z Mojim Presvetim Srcem. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

IZROČITE MI SVOJE STISKE IN JAZ BOM OLAJŠAL VAŠA 

BREMENA 

Ponedeljek, 13. junij 2011 ob 18.00 

Moja draga ljubljena hči, molitev se zdaj povečuje s hitrejšim tempom zaradi Dara Svetega 

Duha, ki je prodrl v duše vseh Mojih vernih po vsem svetu. Njihova ušesa so zdaj pozorna na 

Mojo Najsvetejšo Besedo. 



Molite za vse Moje uboge, trpinčene otroke, ki v svetu prestajajo hude stiske, zaradi tega, ker 

so ţrtve groznih dejanj, ki jih povzročajo grehi človeštva. 

Opominjam vse Svoje otroke, ki se nahajate po vsem svetu, da molite Moj Roţni Venec 

Boţjega Usmiljenja, prav vsak dan. Molite tudi - in vključujem  vse Krščanske denominacije -

Sveti Roţni Venec k Moji ljubljeni Materi, kajti ta mogočna molitev bo omilila satanov vpliv 

nad Mojimi otroki. 

Vse kar prosim je, da Mi vsi, ki ste ţalostni zaradi preizkušenj in skrbi, vse to zdaj izročite in 

dovolite, da se Jaz ubadam z njimi. Zaupajte Vame in vaša bremena bodo postala laţja. Naj 

vas Jaz pomirim. Sprostite se, Moji otroci, in dovolite, da Moj Mir preplavi vaše občutljive, 

sestradane duše. Tema, ki jo čutite, prihaja iz straha. Strah prihaja iz pomanjkanja zaupanja 

Vame. Ko izgubite zaupanje Vame, lahko satan polaga dvome v vaše misli. 

Nikoli ne podcenjujte tega kar počne, ko se neprestano igra z vami tako, da bi vas obrnil proti 

svojemu bliţnjemu. To prevaro vedno najprej usmerja v Moje najzvestejše vernike. On vas 

sovraţi, če Me ljubite. Nikoli ne bo odnehal, dokler vas ne bo vznemiril. On se smeji, ko 

omahujete. Ne dajajte mu teh moči, kajti ko to počnete, vaša vera Vame oslabi. 

Molitev Sv. Nadangela Mihaela in Najsvetejšega Roţnega Venca sta dva najmočnejša 

oroţja proti satanu. Pojdite zdaj z večjo samozavestjo in Mi izročite svoje teţave in skrbi, 

kajti Jaz sem tukaj in vas čakam v vsakem trenutku, da bi vas privedel k Luči. 

Otroci, vse vas ljubim. Bolj zaupajte Vame. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

MOJI VERNI MORAJO ZBRATI POGUM IN PRIPRAVITI LJUDI NA 

OPOZORILO 

Torek, 14. junij 2011 ob 19.00 

Moja ljubljena hči, Moji verni morajo storiti še veliko dela, da povejo ljudem, kaj naj 

pričakujejo v času Opozorila. 

Vnaprej jim povejte podrobnosti tega, kar se bo zgodilo v času Opozorila, tako da, ko bodo 

videli rdečo nebo, ki je odraz Mojega Velikega Usmiljenja, bodo vedeli, da se nimajo česa 

bati. Namesto tega se morajo razveseliti, kajti za mnoge Moje otroke po svetu, bo to dokaz, ki 

so ga iskali vse svoje ţivljenje. 

Hrepenim po tem, da bi se Moji otroci močno veselili Opozorila in ne točili solze ţalosti. Ko 

boste videli Moj Kriţ, boste takrat spoznali globino Moje Ljubezni do vseh vas. 

Mnogi bodo jokali solze velike radosti, kajti vedeli bodo, da sem prišel, da bi preplavil 

njihove duše z milostjo odrešenja. Ostali, ki Me ne poznajo, bodo prestrašeni, kajti takrat 

bodo spoznali resničnost in resnost svojih grehov. 



Moji verni po vsem svetu: pozivam vas, da zberete veliko poguma in poveste Mojim otrokom 

naj se ne smejo bati, ko bodo videli to Boţje, spektakularno znamenje Mojega velikega 

Usmiljenja, ki ga imam do človeštva. Pripeljite jih nazaj v Moj Objem s tem, da jih pripravite. 

Če ne bodo poslušali, molite zanje. 

Vaš Večni Odrešenik in Rešitelj Človeštva 

Jezus Kristus 

 

 

VERSKA INTELEKTUALNA DOMIŠLJAVOST ME ŢALI 

Sreda, 15. junij ob 10:00 

Danes, Moja hči, ţelim opozoriti vse tiste Moje zveste vernike, ki javno razglašajo Moje Ime, 

naj sledijo Resnici Mojih Naukov in naj bodo pri tem previdni. 

Jaz ljubim vse Svoje verne, še posebno tiste, ki izkazujejo poniţnost v vsakem trenutku. 

Vendar pa postanem razočaran, ko dostojni in iskreni Kristjani, ki oznanjujejo Mojo Besedo, 

poskušajo analizirati Moje Nauke na glasen in diktatorski način. Ni jim dovolj, da širijo Mojo 

Besedo, ampak tudi čutijo, da morajo Moje Nauke razglabljati v človeških intelektualnih 

razpravah, ki sluţijo samo enemu namenu: da bi dokazali drugim, da so bolj usposobljeni za 

razumevanje Moje Najsvetejše Besede. Tako zelo odločni so, da bi dokazali svoj prav, da 

delajo razkol med Mojimi pravimi verniki. Njihova dostojna in iskrena zvestoba do Mene jim 

lahko pogosto povzroči, da izgubijo svojo pravo ljubezen do Mene, ki naj bi vedno izhajala iz 

poniţnosti. 

Njihove glasne glasove, ki so polni intelektualnih kritik, morajo utišati. Zaustaviti se morajo, 

prisluhniti Mojemu Glasu in se upreti potrebi, da bi drugim dokazovali svoje znanje o 

duhovnih zadevah. Ko to počnejo, so krivi za greh napuha. Sploh me ne poznajo, ker si ne 

vzamejo časa, da bi se v tišini poniţali pred Mojimi Očmi, ki vse vidijo. Dokler ti Moji 

dostojni verniki ne postanejo majhni v Mojih Očeh in se ne poniţajo pred Menoj, jih ne bom 

mogel pritegniti k Sebi. 

Poveličujte Me. Spoštujte Mojo Besedo. Sledite Mojemu zgledu. Nikoli ne preganjajte drugih 

v Mojem Imenu, še posebno svoje sobrate Kristjane. 

Vaš ljubljeni Učitelj in Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

POSREDUJ MOJO BESEDO MATERIALISTIČNI IN MUHASTI 

MLADINI 

Sreda, 15. junij 2011 ob 23:00 

Moja draga ljubljena hči, preizkušnje in duhovno sušo, ki jih trenutno prestajaš, Jaz 

dovoljujem, da bi se še bolj zedinila z Menoj. 



Včasih, ko moraš trpeti, moram obrniti svoj pogled stran od tebe, zato da ne bi gledal tvoje 

ţalosti. A vendar, ko boš prestala vse preizkušnje in se premaknila na naslednjo stopnjo, boš 

postala še močnejša kot prej. Večje kot je tvoje trpljenje, ki prihaja zaradi krutosti in 

zasmehovanja drugih, ker opravljaš to Sveto Delo, več milosti boš prejela. 

Kako trpeti v Mojem Imenu? 

Trpeti v Mojem Imenu, kljub temu, ni dovolj. O tem trpljenju se ne smeš javno pritoţevati. 

Da bi Me zadovoljila, moraš molče prenašati trpljenje, Moja hči. Ljudje te morajo videti 

nasmejano. Samo tedaj bo tvoja duša utrjena in povzdignjena na raven svetosti, ki jo 

zahtevam od tebe pri tvojem Poslanstvu. Kajti, ko boš napredovala na ta način, bodo sadovi, 

ki bodo prišli, ko boš posredovala Mojo Besedo, pomenili, da bodo Mojim Sporočilom bolj 

učinkovito prisluhnili v vsakem kotičku sveta. 

Tokrat, ko pripravljam Svoje otroke za največji izziv odkar sem bil Kriţan, je ključnega 

pomena, da čim več ljudi prisluhne Moji Najsvetejši Besedi. 

Resnici ne bodo prisluhnili samo verniki, ampak tudi tisti, ki Me ne ţelijo spoznati, ali ki ne 

ţelijo sprejeti Resnico o Obstoju Boga, Večnega Očeta. 

Posreduj Mojo Besedo mladi, materialistični in muhasti druţbi 

Moja hči, uporabljati moraš tiste metode, ki bodo zagotovile, da boš posredovala Mojo 

Besedo mladi, materialistični in muhasti druţbi. Zagotovi, da boš posredovala Mojo 

Besedo na način, da jo bodo razumeli, ji prisluhnili in govorili o njej. Kajti, čemu sluţijo ta 

Sporočila, če samo vernike utrjujejo v Moji Sveti Besedi? Da, pomembno je, da Moje verne 

spomnim na obljube, ki sem jih dal, ko sem rekel, da bom ponovno prišel, toda za vsako ceno 

moram doseči tiste duše, ki ne poznajo Mojega Sočutja, ki ga imam do človeštva. 

Ti, Moja hči in Moji verni ste zdaj dolţni posredovati Resnico agnostikom, ateistom in 

celotni mladi generaciji. Neţno se pogovarjajte z njimi. Nikoli ne bodite agresivni. 

Uporabljajte vzpodbudne besede. Oznanjujte Mojo Besedo na zanimiv način. 

To ni konec sveta 

Pogovarjajte se z njimi o obljubah, ki sem jih dal o Novem Raju na Zemlji. To ne bo 

pomenilo, da se bo svet končal, ampak da bo prišla Nova Doba Miru, radosti in sreče. Ne 

smejo zavrniti to slavo. Molite za njih. Privedite jih k Meni in prejeli boste posebna navodila 

in posebne milosti. 

Preprostost in Resnica bi morala biti vaše oroţje 

Dajajte dober zgled. Moja hči, zdaj moraš načrtovati in uporabljati nove metode za 

posredovanje Moje Besede. Poslal ti bom pomoč, da boš to dosegla. 

Razširite Mojo Besedo z uporabo modernih komunikacij 

Uporabiti morate moderne komunikacije in tako zagotoviti, da bi se Moja Beseda hitro širila. 

Molite zdaj. Prosi zaloţnike v čim več drţavah, da bi v čim več jezikih natisnili izvode 

Sporočil. Uporabite avdio, video in druge metode, da se bo Moja Beseda hitro širila. Povabite 

prostovoljce, da Moja Sporočila posredujejo ljudstvu, kajti to, Moja hči, bo rešilo duše. 

Ljubim te. Tvoja moč in odločnost, da uspešno opraviš to Delo, ki izhajata iz čiste ljubezni, ki 



jo imaš do Mene in Moje ljubljene Matere, bosta privedli duše - ki bi sicer šle v Pekel - nazaj 

v Moje Naročje. Dano jim bo večno odrešenje. 

Ignoriraj tiste, ki izkazujejo nespoštovanje do Mojega Imena 

Bodi pogumna. Ignoriraj zlorabe. Ne odzivaj se tistim, ki izkazujejo nespoštovanje do Mojega 

Imena. Moji verni te bodo najbolj ranili, kajti mnogi, Moji dobronamerni, pravi učenci od 

časa do časa padejo v zmote. Njihovo poznavanje Mojih Naukov lahko ustvari občutek 

ponosa, ki vodi do arogantnosti. Potem v njih vdre intelektualni napuh. Te Moje uboge, 

ljubeče in dostojne duše, katerih ljubezen do Mene ni vprašljiva, ne smejo nikoli gledati 

zviška na tiste, za katere so prepričani, da so na krivi poti. Te duše ne smejo pasti v satanovo 

past, da bi se povzdigovali nad druge in da bi postali togi. To potem postane bitka 

inteligentnosti, da bi videli kdo je, v človeškem smislu, bolj izobraţen ali kdo bolje pozna 

Resnico Mojih Naukov. 

Ne pozabite tega, kar sem vas učil. Resnica je preprosta. Resnica je Ljubezen. Če v svojem 

prizadevanju, da bi dokazali, da je vaša interpretacija Moje Svete Besede pravilna, ne boste 

izkazovali ljubezni in potrpeţljivosti, potem vaša verzija Resnice ne prihaja od Mene. 

Ljubite drug drugega. Vsi ste enakopravni v Mojih Očeh. Toda tisti, ki boste šli iz svojega 

območja udobja in Mi pomagali privesti nazaj Moje izgubljene duše, boste povzdignjeni v 

Mojih Očeh. 

Vaš Boţanski Odrešenik 

Kralj vsega človeštva, Jezus Kristus 

 

 

MOJI OTROCI SE BODO PRVIČ SOOČILI Z MANO V ČASU 

OPOZORILA 

Ponedeljek, 20. junij 2011 ob 11:45 

Moja draga ljubljena hči, pripravi zdaj Moje otroke, kajti zelo kmalu bodo prišli pred Mene v 

vsej Moji Slavi in Sočutju. Zelo kmalu se bom pokazal vsakemu moškemu, ţenski in otroku 

nad sedmim letom starosti. 

Ta čudovit dan, ko jim bom pokazal Svoje Usmiljenje in ne Svojo Pravičnost, morajo sprejeti 

vsi. Razveselite se, kajti prav vsak izmed vas se bo prvič srečal z Menoj. 

Mnogi bodo polni ljubezni in sreče, kajti to bo čudovito snidenje. Ostali bodo prestrašeni. 

Toda nič se ne bojte, kajti ljubim vas vse. Greh bo edina ovira, toda če se boste pokesali in 

sprejeli resnico svojih prestopkov zoper Mene in Mojega Večnega Očeta, boste spoznali 

čudovito Usmiljenje, ki se vam bo dalo. Tistim, ki boste prestrašeni, ţelim povedati sledeče: 

Strah izvira iz greha. Z grehom na duši se boste oddaljili od Mene. Sprejmite svoje grehe za to 

kar so: človeške slabosti. Potem se obrnite Name in Jaz vas bom vodil k večnemu ţivljenju in 

Resnici. 



Moje veliko Usmiljenje prinaša čudovite novice 

Moje veliko Usmiljenje prinaša čudovite novice Mojim otrokom po vsem svetu. Kajti ko se 

bo Veliko Opozorilo zgodilo, vam bo dana priloţnost, da spremenite svoje ţivljenje na bolje. 

Ko vam bom razodel Resnico Svojega Obstoja, se bo spreobrnjenje povsod razširilo. 

Potem, in šele potem ko se bo zgodilo Opozorilo, bo ljudem dana priloţnost, da prestanejo 

Veliko Kazen, ki bo prišla, če se grešniki mnoţično ne bodo pokesali. Kajti takrat bo 

Roka Mojega Očeta padla na tiste, ki nočejo prisluhniti Resnici – na tiste, ki se obračajo 

proč od ljubezni, od ljubezni do Mene in svojih bratov in sester. Takrat vaše grehe ne bom več 

toleriral, ker boste presegli vse meje. Satanu ne bo več dovoljeno imeti tako močnega vpliva 

nad človeštvom. Tiste, ki trmasto hodijo po zlobni poti, kjer preganjajo Moje otroke, bom 

zaustavil. 

Velika Kazen 

Bog, Večni Oče bo poslal nad svet Veliko Kazen, kakršna še ni bila videna od Noetovih 

dneh dalje. Moji verni, ki morda porečejo, da na takšen način Jezus ne bi govoril, si morajo 

zdaj zastaviti to vprašanje: Če je Jezus poln Usmiljenja, zakaj bi On ali Bog Oče, dovolil 

satanovi vojski, da še naprej povzročajo trpljenje Njegovim otrokom? Zaradi Moje Ljubezni 

do vseh Boţjih otrok, se bo zgodila ta Velika Kazen. Pokesajte se, vsi vi. Odpovejte se 

satanovim praznim obljubam. Odpovejte se laţnemu, praznemu ţivljenju, ki vam ga ponuja. 

Sprejmite, da zavračanje Mojega Imena v današnjem svetu, prihaja neposredno zaradi 

satanovega vpliva. Dokler se Moji otroci ne bodo obrnili proč od njega, ne more biti mir na 

tem svetu. 

Sprejmite to Opozorilo kot Sporočilo Čiste Ljubezni. Tistim, ki imajo oblast porečem sledeče: 

Odpovejte se laţem, katerim ste prisegli zvestobo ali pa se soočite s posledicami. 

Veliko Usmiljenje, ki vam ga bom izkazal v času Opozorila, je rešitev za Novo Dobo Miru. 

Če boste sprejeli Opozorilo, bo kazen odvrnjena. Če boste zavrnili Opozorilo, bodo samo 

Moji verni lahko rešeni. Takrat bo, za preostale izmed vas, ţe prepozno. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Pravični Sodnik, Jezus Kristus 

 

SPOROČILO DEVICE MARIJE GLEDE KOMUNIKACIJE Z MLADIMI  

Sreda, 22. junij 2011 ob 18:00 

(Sporočilo prejeto po privatnem prikazovanju v katerem se je prikazala glasnici, ki je trajalo 

približno 30 minut) 

Prihajam v Imenu Jezusa Kristusa. Jaz sem Mati Boţja, tvoja ljubljena Mati, Kraljica 

Angelov. 

Moj otrok, pravkar si bila preizkušena zaradi Dela, ki ga opravljaš za mojega ljubljenega Sina, 

s tem pa si postala močnejša. Zdaj veš kaj je potrebno storiti, da bo čim več mladih spoznalo 



mojega Sina. On, moj preljubi Sin, Odrešenik sveta, bo storil vse, da reši vse tiste, ki ne 

poznajo Njegovega Usmiljenja. 

Tistim otrokom, ki trmasto nočejo poslušati, moraš povedati Resnico in to zelo kmalu. Prosim 

povej mladim po vsem svetu, da je Jezus z njimi vsako sekundo dneva. Tako zelo jih ljubi. 

Oni se ne zavedajo kako globoka je Njegova Ljubezen. Ţeli jih sprejeti v Svoje Presveto Srce, 

da bodo lahko uţivali Novo Dobo Miru na Zemlji. Če bi se le odzvali. 

Moj otrok, ljudje zelo teţko sprejmejo Resnico o Obstoju Boga Očeta. Zelo teţko jih je 

prepričati o Resnici, da se je Njegov ljubljeni Sin ţrtvoval na Kriţu. To, moj otrok, mora biti 

tvoj cilj. 

Pojdi v miru in ljubezni. 

Tvoja ljubljena Mati 

Kraljica Angelov 

 

 

OPOZORILO BO DOKAZALO, DA BOG OBSTAJA 

Sreda, 22. junij 2011 ob 19:00 

Moja draga ljubljena hči, zdaj boš, ker si prestala najhujšo preizkušnjo doslej in s tem postala 

močna, vsemu svetu posredovala Moje nujne prošnje. 

Oni, Moji ljubljeni otroci, morajo vedeti, da, ko bom kmalu prišel, se bodo srečali z Menoj iz 

oči v oči. Kako hrepenim po tem, da bi jim pokazal, da Jaz resnično obstajam in kako zelo si 

ţelim videti radost na njihovih obrazih, ko bodo spoznali Mojo Ljubezen in Usmiljenje. 

Mnogo Mojih otrok bo padlo na tla in jokalo solze olajšanja, solze radosti in sreče, solze 

začudenja in ljubezni, kajti, končno bo moţno zaţiveti novo ţivljenje po Opozorilu, kjer bodo 

lahko vsi sledili Resnici Mojim Naukom. 

Moji otroci ne bodo doumeli pomembnost tega velikega Dejanja Usmiljenja, največjega 

Daru doslej podarjenega človeštvu od Mojega Kriţanja dalje, kajti preko tega Daru Opozorila, 

bo človek končno odprl svoje oči za Resnico svojega celotnega obstoja na tej Zemlji in 

po tem ţivljenju. 

Vsi na svetu v teh časih morajo razumeti kako priviligirani so, da jim bo dan dokaz o Obstoja 

Boga, Večnega Očeta in Mene, Njegovega ljubljenega Sina, čeprav to presega vaše 

razumevanje. 

Po Opozorilu ne padite nazaj na svoja stara pota 

Pozivam vas vse, da, ko boste videli Mojo Navzočnost in kako Me greh ne samo ţali, ampak 

vas tudi vodi po poti v Pekel, ne smete pasti nazaj na svoja stara pota. 

Obdobje po Opozorilu bo ključnega pomena za mir na svetu in za vaše odrešenje. Ne 

zavrnite tega Daru. Sprejmite ga z vsem srcem. Naj vas Opozorilo zedini z Menoj. Ko boste 



to storili in molili za vodstvo, boste nagrajeni z Novim Rajom na Zemlji, kjer boste imeli vse, 

kar ste si kadarkoli ţeleli. 

Razveselite se. Poslušajte Me. Prisluhnite Mojemu Sporočilu, naj vas Moja Ljubezen usmeri 

proti Mojemu Veličastnemu Kraljestvu. 

Ljubim vas vse. Naslednjič ko boste začutili val ljubezni v svojem srcu do bliţnjega, ne 

pozabite, da ta Dar prihaja od Mene. Brez ljubezni ni ţivljenja. 

Vaš Boţanski Kralj Usmiljenja 

Jezus Kristus, Sin Boga, Večnega Očeta 

 

 

OBIČAJNI LJUDJE, DOBRI LJUDJE, MI OBRAČAJO HRBET 

Četrtek, 23. junij 2011 ob 21:10 

Moja draga ljubljena hči, radost, ki jo čutiš danes, je posledica milosti, ki sem jih razlil nate 

včeraj, v času Adoracije. Zdaj si spoznala kako pomembno je, da Mi dovoliš, da izlijem te 

milosti na duše v tem najposebnejšem času, ko si v Moji osebni druţbi. 

Kako prepoznati izgubljene duše 

Danes ţelim govoriti s teboj o izgubljenih dušah v svetu in kako jih prepoznati. Moji verni 

pogosto zmotno verjamejo, da so izgubljene duše tisti, ki so v smrtnih grehih. To ni nujno res. 

Izgubljena duša je lahko oseba, ki ne veruje Vame ali Mojega Večnega Očeta. Izgubljene 

duše so lahko tudi tisti otroci, ki se iz dneva v dan ţenejo po tem, da bi sluţili denar, ustvarjali 

bogastvo, kariere in hrepeneli po materialnih stvareh – vse zaradi tega, ker verjamejo, da jim 

bodo te stvari prinesle srečo v prihodnosti. Te izgubljene duše so običajni ljudje, dobri ljudje, 

ki pa Mi obračajo hrbet. 

Mnogi izmed teh Mojih otrok je dobrih po srcu. Ti otroci so lahko polni ljubezni do 

sočloveka, svoje druţine in svojih prijateljev. Lahko so priljubljeni in ljudje jih imajo radi, a 

kljub temu so izgubljene duše. Kako je to mogoče, se sprašujete? Zato ker ne verjamejo, da so 

njihove duše prav tako pomembne kot njihove telesne potrebe, zaradi tega pa svoje duše 

zanemarjajo. S tem ko zanemarjajo svoje duše, so dovzetni za skušnjeve s katerimi se vsak 

dan soočajo. Teţko se uprejo posvetnim dobrinam in ne upoštevajo, da bi čas, ki ga vloţijo v 

svoje ambicije, lahko porabili tako, da bi izkazovali ljubezen do drugih preko umetnosti 

dajanja. V svojem prizadevanju po denarju lahko postanejo ponosni. Ponos jim preprečuje, da 

bi Mi resnično sledili.  

Otroci, če boste ves svoj čas zapravljali s tem, da boste lovili sanje, za katere verjamete, da jih 

ta svet ponuja – bogastvo, imetje in oblast – bo ostalo le malo časa, da bi molili ali skrbeli za 

rast svojih duš za prihodnje ţivljenje. Toliko Mojih otrok nikoli ne more razumeti zakaj jih 

posvetne dobrine puščajo prazne. Ti otroci ne poslušajo Mojih vernih, ki poznajo Resnico. S 

tem ko ne verjamejo v Obstoj Boga, Vsemogočnega Očeta, ne morejo zadovoljiti nikogar 

drugega, razen samega sebe. Na zunaj ti ljudje ţivijo aktivno, zdravo, zabavno ţivljenje, brez 



kakršnekoli skrbi. Toda, ta način ţivljenja, ne more biti doseţen na pravi način – ne da bi 

verjeli v večno ţivljenje. V njihovem ţivljenju jim primanjkuje poniţnosti. 

Morda boste rekli in jih zagovarjali: »toda nahraniti morajo svoje druţine in poskrbeti za 

druge, ki se zanašajo na njih, zaradi tega pa si prizadevajo, da bi dosegli te cilje.« Moj 

odgovor je: ne, tega ne počnejo. Oni si ne prizadevajo, da bi nahranili svoje druţine. V večini 

primerov si prizadevajo po preobilju, da bi zadovoljili svoja poţelenja. Bolj kot počnejo te 

stvari, bolj se oddaljujejo od Mene in Mojega Večnega Očeta.                     

Če se ne boste zbudili, Moji otroci, in prepoznali kako Satan uporablja posvetne atrakcije, da 

bi vas potegnil v laţni občutek materialne varnosti, ne boste mogli priti k Meni. V tem 

ţivljenju mora biti čas porabljen za slavljenje vašega Stvarnika – z dobrodelnimi dejanji 

pomagati svojemu bliţnjemu – postavljati potrebe drugih pred svoje lastne – s tem, da sledite 

Mojemu zgledu. 

Moji otroci, ki ne verjamejo v Boga Očeta ali ki verjamejo v Njega, vendar so se odločili, da 

ga ne bodo častili, ker so bolj zaskrbljeni s posvetnimi stvarmi, bodo teţko vstopili skozi vrata 

Nebes - Resničnega Raja po katerem hrepenijo. Zemlja je le delček vašega celotnega obstoja. 

Nebesa, celo delček tega kar ponuja, ne morete doţiveti v svojem ţivljenju na Zemlji. Po 

nobeni od posvetnih atrakcij se ni vredno gnati, če to pomeni, da morate izgubiti dragulj, ki so 

Nebesa. 

Za vstop v Moje Veličastno Kraljestvo potrebujete vero, ljubezen, poniţnost in ţeljo, da bi Mi 

sluţili. 

Vaš ljubljeni Učitelj in Odrešenik vsega človeštva 

Jezus Kristus 

 

 

LJUDJE NE VEDO KAJ JE NJIHOVA DUŠA – ODGOVOR JE 

PREPROST 

Sobota, 25. junij 2011 ob 1:30 

Moja draga ljubljena hči, čeprav so tvojemu glasu končno prisluhnili Moji sveti sluţabniki po 

vsem svetu, pa tvojega glasu ne slišijo v tistih predelih sveta, ki so pozabili na Obstoj 

Boga, Vsemogočnega Očeta. 

Morda boste rekli, da ne poslušajo, vendar pa ne morejo poslušati, če ne slišijo. Bodi 

pogumna zdaj, govori s čim več ljudmi. Prosi jih naj objavijo novico o Moji Besedi. Pokliči 

jih. Prosi jih. Pojasni jim, da morajo prebrati Moja Sporočila preden jih zavrţejo. Kajti samo 

takrat ko bodo začutili moč, ki prihaja iz Mojih Boţjih Ust, ko bo Moj Duh pritegnil 

njihovega duha, bodo končno spoznali, da sem Jaz Tisti, ki govorim preko teh Sporočil. 

Ţalosten sem, Moja hči, zaradi globokih pregrad in razkolov, ki v teh časih preprečujejo, da 

bi Moja Blagoslovljena Mati in Jaz, njen preljubi Sin, govorila svetu preko glasnikov. V 

preteklosti je poniţnost nekoliko bolj prevladovala. V teh časih je ta pomembna značajska 



lastnost izginila. Namesto poniţnosti je vse kar izţareva človeško inteligenco, kar privablja ali 

je telesno privlačno, sprejeto kot nekaj kar igra najpomembnejšo vlogo v ţivljenju ljudi. 

Njihove duhovnosti ni več. Postali so zgolj prazne lupine. Takšne lupine, da ko se razbijejo, 

so v notranjosti prazni. Moji otroci morajo skrbeti za svojo notranjost, kjer je duša. 

Mnogim je to teţko storiti, še posebno tistim, ki so polni človeške modrosti, zaradi tega pa le 

malo prostora preostane za duhovno modrost. 

Tako veliko je pomanjkanje duhovnosti, ki ga povzroča satan s svojo močjo, da so ljudje 

postali njegove ţrtve tako, da mu na steţaj odpirajo svoje duše in grešijo. Zaradi pomanjkanje 

duhovnosti ali vere v Boga, postane duša odprta za napade zavajalca. Kralj prevare prepričuje 

duše, da obstajata samo telo in um, ki sta med seboj prepletena in tvorita celoto. Na ţalost ne 

morete biti celoviti brez svoje duše. 

Kaj je vaša duša? 

Mnogi ljudje ne vedo, kaj je njihova duša, kako jo lahko začutijo ali prepoznajo. Je to vaš um, 

vaša vest? Odgovor je preprost: Vaša duša ste vi sami. Vaša duša je to kar ste, vaša vest, 

vaša prepričanja, vaše doumevanje, ali to predstavlja Resnico za to kar je, ali resnico v katero 

vi ţelite verjeti. Duša ni ločen del vas, dragi otroci, ni nekaj kar pripada drugemu svetu. Duša 

je prisotna v vsakem človeku. 

Za svojo dušo lahko skrbite tako, da sledite Mojim Naukom. Lahko jo zanemarite z grehom, 

ki se ga je zelo teţko izogniti, vendar pa je lahko prenovljena s tem, da priznate svoje grehe 

ali izkaţete obţalovanje nad njimi in nato začnete znova. Lahko jo tudi uničite. Nekateri 

namerno uničujejo svojo dušo z grehom; tako, da se predajajo uţitkom ali razvadam tega 

sveta, v polnem zavedanju tega kaj počnejo. Preostali ne priznavajo obstoj svoje duše. 

Njihova aroganca jih prepriča, da vedo vse - da se ţivljenje začne in konča na tej Zemlji. 

In potem so tu še mlade duše, ki so jih, ne po lastni krivdi, vzgojili starši tako, da so imeli 

vsega v izobilju - v materialističnem smislu. Njihova vera temelji na materialni koristi. S 

tem ko si prizadevajo po materialnih uţitkih, njihova ţelja po le-teh nenehno raste, dokler jim 

sčasoma ne preostane nič drugega po čemur bi si prizadevali, dokler se ne soočijo s smrtjo. 

Potem se počutijo izgubljene. Zmedene. Vedo da je nekaj narobe, zaradi globokega občutka 

slabosti, ki ga čutijo v sebi. Duša jim govori, vendar se ne znajo odzvati. Te duše so tiste, 

katere morate rešiti. 

Pozivam vse Moje verne po vsem svetu, da Mi pomagate rešiti vse Moje uboge otroke. 

Zavedam se, da prosim za izredno dejanje velikodušnosti z vaše strani. To je velika 

odgovornost. Toda s tem ko boste poslušni Moji Najsvetejši Volji, Mi boste pomagali rešiti 

večino človeštva pred satanovim vplivom in grozo, ki jo on povzroča. 

Pojdite zdaj v svet, Moji verni, in oznanjujte Mojo Besedo utrujenemu, zavedenemu in 

razočaranemu človeštvu. Svoje milosti bom izlil na vsakega izmed vas, ki bo pripomogel k 

spreobrnjenju vsaj ene duše, katera bo rešena pred grozo Pekla. 



Ljubim vas vse. Objemam vas, Moji verni, Moji dragi otroci, ki se nahajate po vsem svetu. 

Kako zelo Mi vsak dan prinašate uteho. Kako zelo me tolaţite. Zdaj pa Mi privedite še več 

duš. 

Vaš Boţanski Odrešenik 

Rešitelj vsega človeštva, Jezus Kristus 

 

MARIJA: SATAN IZGUBLJA SVOJO MOČ KADAR SE MOLI MOJ 

ROŢNI VENEC 

Sobota, 25. junij 2011 ob 15.00 

Moj otrok, vedno bodi osredotočena na mojega Sina, kajti On potrebuje tvojo pozornost. Vse 

svoje zaupanje moraš poloţiti Vanj. Nikoli ne smeš dovoliti, da bi ti kdorkoli odvrnil pogled 

od Njega. 

On, moj otrok, te je izbral za eno izmed najpomembnejših glasnic teh časov, tako da bodo 

izgubljene duše lahko rešene. Povej ljudem naj molijo moj Najsvetejši Roţni Venec, tudi 

nekatoličanom, kajti to je največje oroţje proti vplivom zavajalca, ki stoka v bolečinah 

kadar se ga moli. Njegova moč oslabi, kadar moji otroci molijo to molitev. Bolj kot bodo 

moji otroci molili Roţni Venec, več duš bo lahko rešenih. 

Ti, moj otrok, imaš zelo teţko Poslanstvo, veliko teţjo kot kateri koli prerok v zgodovini. To 

je zaradi duhovne teme v svetu. Še nikoli doslej ni bilo takšne teme - ko moji otroci 

obračajo svoj hrbet mojemu Sinu, Njemu, ki je umrl strašne smrti, da bi jih rešil. Pa vendar 

niso pozabili samo na to, ampak so se odločili, da bodo zanikali tudi Njegov Obstoj. 

Ko molite k meni, vaši Blagoslovljeni Materi, povzročate bolečine hudobcu, ki trepeta in 

izgublja svojo moč kadar se moli moj Roţni Venec. To je oroţje, ki mi je bilo dano, zato da 

lahko pomagam reševati izgubljene duše, preden bom dokončno strla glavo kači. Nikoli ne 

podcenjujte moči Roţnega Venca, kajti samo ena skupina ljudi, ki je predana redni molitvi 

mojega Roţnega Venca, lahko reši svoj narod. Povej mojim otrokom, naj bodo previdni, ko 

obračajo svoj hrbet molitvi, kajti ko to počnejo se na široko izpostavljajo zavajalcu, ki jih bo 

potegnil na zapeljivo, toda nevarno pot v temo. Privedite moje otroke v Luč s tem, da širite 

poboţnost do mojega Najsvetejšega Roţnega Venca. 

Vaša ljubljena Mati 

Marija, Kraljica Miru 

 

 

PRVO SPOROČILO BOGA OČETA: URA JE PRIŠLA, DA 

PREVZAMEM SVOJE VELIČASTNO KRALJESTVO – NOVI RAJ NA 

ZEMLJI BO TRAJAL 1000 LET 



Sobota, 25. junij 2011 ob 16:00 

Opomba glasnice: Tik preden sem prejela to Sporočilo, sem ravno zaključila z molitvijo 

Rožnega Venca Božjega Usmiljenja, ko mi je Sveti Duh nenadno sporočil, da bom prejela 

Sporočilo od Boga Očeta. Trepetala sem. Potem sem vprašala: »V katerem Imenu prihajaš?« 

To je bil odgovor: 

 

Prihajam v Imenu Svojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, Odrešenika človeštva. Jaz sem 

Bog Oče in s teboj govorim prvič. Moja izbrana hči, danes govorim s teboj zato, da lahko 

posredujem človeštvu Ljubezen, ki jo imam do vseh. 

Mnogi Me ne poznajo. Mislijo, da Me, toda za milijone Mojih otrok sem Jaz le oseba brez 

obraza. Vendar pa le malo poznajo Mojo ţeljo, da bi Mi dovolili, da bi jih ljubil na način kot 

je bilo zamišljeno. 

Mnogi, ki ne priznavajo, da je Moja Roka ustvarila zemljo in vsa njena bitja, nemarno 

izgovarjajo Moje Ime v teh časih. Preostali so zmedeni glede tega Kdo sem Jaz in se Me 

nekoliko bojijo. Ni se Me potrebno bati, kajti Moja Ljubezen je Čista do vseh Mojih otrok. 

Tako zelo vas ljubim, da sem storil največjo Ţrtev od vseh, da bi vas privedel nazaj v Moj 

Objem in vam dal priloţnost, da bi se rešili pred zavajalcem. V svet sem poslal Svojega 

ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, da bi lahko spoznali Resnico Ljubezni. Ko boste to 

Ljubezen sprejeli, vas bo le-ta rešila. 

Moje Srce je zlomljeno, ker se mnogi izmed vas ne obračate k Meni in Mi ne izkazujete svoje 

ljubezni. Hrepenim po tem, da bi se preprosto obrnili k Meni in Me prosili za pomoč. Ni se 

potrebno bati Moje Ljubezni, kajti zaradi Moje Ljubezni ste ob rojstvu zajeli svoj prvi vdih. 

Vsakega izmed vas sem ustvaril po Svoji Podobi zato, da bi lahko imel druţino. Svet sem 

ustvaril iz Čiste Ljubezni zato, da bi lahko vi, Moji otroci, lahko delili ta Raj z Menoj. Tako 

ljubeče je bil svet ustvarjen, da je bila vsaka podrobnost skrbno izdelana. Tako vesel sem bil, 

ko je bil Raj na Zemlji ustvarjen, da so se angeli radovali in Nebesa so bila napolnjena z 

ognjem ljubezni, kateri noben človek nikoli ne bi mogel doumeti. Nato pa je bil uničen zaradi 

greha, ki ga je povzročila kača. 

Moji otroci, naj vam pojasnim: Ura je prišla, da prevzamem Raj, ki sem ga ljubeče ustvaril, 

tako da bomo lahko ponovno postali ena druţina; druţina, ki se bo zbliţala med seboj zaradi 

močnih vezi ljubezni, ki jo bo drţala skupaj. 

Ta Novi Raj na Zemlji zdaj načrtujem za vse Svoje otroke. 

Trajal bo 1000 let na Zemlji in nihče ne sme biti izključen iz njega, kajti to bi zlomilo Moje 

Srce. Moj ljubljeni Sin, Jezus Kristus in Sveti Duh se močno trudita, da bi vas privedla nazaj 

v Moj ljubeči objem, tako da se bo lahko Raj, ki je bil ustvarjen na začetku, spet pojavil kot 

največji Dar, dan Mojim otrokom, da bi uţivali v njem. 

Ta Raj bo kraj ljubezni, lepote, slave in bo dom vseh, ki so čistega srca in duše. Namenjen je 

prav vsaki duši na Zemlji in je cilj, ki je vsajen v prav vsako dušo na Zemlji, vključno v tiste, 

ki se tega ne zavedajo. 



Moj Sin govori zdaj svetu in vas pripravlja, da vam bo izkazal Svoje veliko Usmiljenje v času 

Opozorila, da bi lahko vsi grešniki uţivali Novi Raj na Zemlji. 

Prisluhniti morate Mojemu Glasu. Pozivam vas vse, da bodite pozorni. Pridite nazaj k Meni. 

Sprejmite da Jaz obstajam, da sem Jaz Vir vsega ţivljenja, vsega Stvarstva, vse slave. Ko 

boste to storili, vas bom sprejel v Moj Raj na Zemlji, ki vam bo nudil vse o čemur ste 

kadarkoli sanjali. Poslušajte Mojega Sina in Sporočila, ki jih daje svetu, da bi vas vse 

spreobrnil. Nobenega Usmiljenja ne bo izkazano tistim, ki še tedaj ne bodo poslušali ali ki 

bodo še naprej izvrševali gnusne grehe. 

Jaz sem Bog vsega Stvarstva. Jaz sem Bog Ljubezni in Sočutja. Jaz sem tudi Bog Pravičnosti. 

Moja Roka bo padla na človeštvo, ki zaradi zlobne zvestobe hudobcu, noče hoditi po poti 

Ljubezni in Resnice. 

Ura je prišla, da prevzamem Svoje Veličastno Kraljestvo, katerega noben človek, preko greha, 

ne bo zaustavil. Če bodo to poizkušali, bodo za vedno izgubljeni. 

Jaz sem vaš Bog, vaš Stvarnik. Moja Ljubezen nikoli ne umre. Moja Ljubezen je goreča in 

polna globoke neţnosti do vas, da bi vas privedel nazaj k Meni, k dediščini, ki sem jo tako 

ljubeče ustvaril. Mnogi Moji otroci se bodo morali zaradi greha odpovedati svoji pravici do te 

dediščine in se umakniti ter tako dovoliti, da bi brez ovir vstopili skozi Vrata Raja tisti, ki Me 

resnično ljubijo. 

Prosim vas, Moji otroci, ne prezrite Moje Prošnje človeštvu. Sprejmite zdaj Usmiljenje 

Mojega Sina.  

Sprejmite ga z odprtimi rokami. 

Bog Oče 

Stvarnik in Ustvarjalec vseh stvari 

 

 

OPOZORILO JE IZRAZ MOJEGA BOŢJEGA USMILJENJA DANO 

SESTRI FAVSTINI 

Nedelja, 26. junij 2011 ob 18:00 

Moja draga ljubljena hči, ura je blizu. Zelo malo časa je še ostalo, da opozoriš in pripraviš 

vse tiste uboge duše, ki bodo tako zelo pretresene v času Opozorila, da se ne bodo zavedale 

kaj doţivljajo. Potrebno jim je povedati o Opozorilu, da bodo vedele, kaj naj pričakujejo. Če 

bodo odprle svoja srca temu velikemu trenutku Boţjega Usmiljenja, jim bo dana moţnost 

večnega ţivljenja. 

To veliko Opozorilo je izraz Mojega Boţjega Usmiljenja dano Sestri Favstini. To Veliko 

Dejanje Mojega Usmiljenja je bilo napovedano. Moje veliko Usmiljenje bo v času Opozorila 

zajelo ves svet. Moja Kri in Voda bosta pritekla iz Moje Strani tako, da boste končno vsi 



spoznali Resnico. Povej tistim, ki ne verjamejo v Mene ali Mojega Večnega Očeta, da se bo ta 

dogodek zgodil. Tako bodo lahko prestali šok Mojega Usmiljenja, kar bo v času Opozorila 

rešilo na milijone duš pred satanom. Resnica, ko se bo razodela, bo rešila zelo veliko ljudi 

pred peklenskim ognjem. 

Sveti Duh, ko bo prisoten v Mojih otrocih po Opozorilu, bo pomagal premagati zlobna 

dejanja hudobca. Vsi vi morate širiti Besedo o tem, kako morajo ljudje pripraviti svoje duše 

pred Opozorilom. Celo verniki morajo razumeti, da bodo tudi oni čustveno pretreseni, ko 

bodo videli svoje pretekle grehe kot jih vidim Jaz. 

Prosim vas zdaj vse, da greste k Spovedi. Preostali Kristjani, poklekniti morate in prositi za 

odpuščanje. Tisti, ki dvomite v to prerokbo, prosim imejte odprta svoja srca, kajti ko boste 

priča temu ekološkemu, a nadnaravnemu dogodku, je pomembno, da razumete, da bo to 

največji čudeţ, ki ga boste kadarkoli doţiveli in Moj veliki Dar vsem vam. Razmislite o tem: 

Na takšen način se bo odvil Poslednji Dan Sodbe, le da tokrat ne boste obsojeni. Ko bo 

vaša duša rešena, vam bo dano novo ţivljenje, da boste lahko prišli do stopnje svetosti 

kakršno si Jaz ţelim za vas. 

Verniki, molite zdaj za ostale z vsem svojim srcem, da se bodo rešili. 

Vaš Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

NADALJUJ S ŠIRJENJEM MOJE BESEDE – POŠILJAM TI MNOGO 

PROSTOVOLJCEV 

Torek, 28. junij 2011 ob 19:30 

Moja draga ljubljena hči, ovire postajajo vedno večje, preko katerih moraš iti, ko trpiš za 

Mene. Zavajalec se močno trudi, da bi te odvlekel stran od tega Dela, kot še nikoli doslej. 

Pred takšnimi napadi moraš ostati močna in neomajna. Vedi, da te zavajalec nikoli ne bo 

uspel odvleči stran od Mene, a kljub temu bo to vedno znova poskušal storiti. To je ena izmed 

najteţjih faz v tvojem Poslanstvu. Je osamljeno in teţko, povzroča pa ti globoko fizično kot 

tudi duševno bolečino. Zaupati moraš Vame, da se boš lahko spopadla s temi napadi in jih 

znala prepoznati. 

Poslušaj Me zdaj, Moja hči: Nadaljevati moraš s širjenjem Moje Besede po vsem svetu in to 

hitro, s pomočjo vseh ljudi, ki ti jih pošljem. Pošiljam ti mnogo prostovoljcev; njihovo delo ţe 

prinaša sadove. 

Vse kar moraš početi zdaj je, da še naprej posreduješ Moje Besede za rešenje duš. Nikoli ne 

obupaj. Vem, da je močna skušnjava, da bi odnehala, in da je trpljenje, ki ga moraš prestajati, 

teţko. Naj te čvrsto drţim za roko in ti pomagam pridobiti moč, ki jo potrebuješ. Na tebe sem 

izlil Svoje blagoslove in s tem okrepil tvoj oklep, tako da zdaj nič ne bo preprečevalo, da bi 

svet lahko prisluhnil Mojemu Glasu. 



Tvoj ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

SPOVEJTE SE ZDAJ SVOJIH GREHOV – NE BODITE PRESTRAŠENI 

Sreda, 29. junij 2011 ob 19:00 

Moja draga ljubljena hči, prostovoljci, ki sem ti jih poslal, bodo zdaj hitro širili Mojo Besedo 

po vsem svetu z uporabo sodobnih komunikacij. Moje Srce gori z ljubeznijo do Mojih 

posebnih otrok, ki so se odzvali Mojemu klicu, kajti oni so vojska, ki bodo vodili Moje 

otroke. 

Moji blagoslovi prekrivajo vse tiste, ki Mi pomagajo nositi Kriţ za dobro človeštva. Sveti 

Duh je zdaj izlit nad njih, da se bodo ta Sporočila lahko razširila povsod po svetu in z močnim 

učinkom. 

Moji otroci in vsi Moji verni: zapomnite si, da si ţelim, da ste osredotočeni samo na eno stvar: 

Opozorite ljudi, naj prosijo za odpuščanje pred Opozorilom. Spovedati se morajo svojih 

grehov zdaj in ne smejo biti prestrašeni. Namesto tega se morajo razveseliti. Čez samo 

nekaj mesecev se bo zgodilo to veliko Dejanje Mojega Usmiljenja. Ne izgubljajte časa. 

Pojdite v ljubezni in miru. Ne omahujte pri tem Delu. To Delo je v dobro vseh Mojih otrok. 

Vsi tisti, ki širijo Mojo Resnico, bodo nagrajeni zaradi svoje zvestobe in vere. Moji blagoslovi 

bodo varovali vsakega od njih in njihove druţine. 

Razveselite se, kajti prišla je ura, da ljudje končno prisluhnejo Mojemu Glasu na način kot bi 

morali.  

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Odkupitelj in Kralj vsega človeštva 

Jezus Kristus 

 

 

NE DOVOLITE, DA BI SE, ZARADI ČLOVEŠKIH SLABOSTI MOJE 

CERKVE, OBRNILI STRAN OD MENE 

Četrtek, 30. junij 2011 ob 20:00 

Moja draga ljubljena hči, nocoj se smejim z radostjo v Svojem Srcu, kajti Mojim Besedam je 

preko interneta končno prisluhnila mladina, prav tako kot je bilo napovedano. 

Zaradi tega bo lahko še več ljudi povedalo drugim kako se naj pripravijo na Opozorilo. Moje 

Srce je napolnjeno z radostjo, ko vidim ljubezen, ki jo imajo Moji otroci do Mene v vsakem 

kotičku Zemlje. Moja Ljubezen nikoli ne umre. Oni, Moji ljubljeni verni, so polni Moje 

Ljubezni, ki jo čutijo v svojih srcih. Zdaj lahko pokaţejo svetu, tudi cinikom, kako globoko 

me spoštujejo s tem, ko slavijo Moje Veličastvo pred vsemi. Moja pogumna in ljubeča bitja 



bodo zdaj pritegnila tiste, ki se upirajo Meni in Resnici glede tega zakaj so sploh na tej 

Zemlji. 

Nebesa se radujejo nad tistimi, ki odkrito oznanjajo svojo ljubezen do Mene preko interneta. 

Moja Ljubezen se preko Mojih milosti izliva na vsakega izmed njih in se razprostrira iz enega 

konca sveta do drugega. 

Zdaj prihajam, da bi vas rešil pred Sodnim Dnem. 

Zapomnite si eno lekcijo, otroci: Resnica Mojih Naukov se nikoli ni spremenila. Človeške 

napake, grehi Mojih svetih sluţabnikov in tisti, ki so zlorabili Resnico, da bi sledili svojim 

lastnim ciljem, so morda omadeţevali Moje Ime, vendar pa nikoli niso spremenili tega Kdo 

sem Jaz. Jaz sem Odrešenik človeštva. Prvič sem prišel, da bi vas rešil in vam tako dal 

moţnost prositi za odpuščanje svojih grehov. Zdaj spet prihajam, da bi vas rešil pred Sodnim 

Dnem. 

Moja Ljubezen je tako Mogočna, da bo zdaj prekrila ves svet z Močjo Svetega Duha in vas 

pritegnila nazaj v Moj ljubeči Objem. Moji otroci, sprejmite zdaj Mojo Ljubezen. Ne 

dovolite, da bi se, zaradi človeških slabosti Moje Cerkve, obrnili stran od Mene ali 

Mojega Večnega Očeta. 

Tistim, ki so se obrnili stran od Mene zaradi grehov Cerkve 

Zaradi greha ste podlegli skušnjavi in zavrnili Resnico. Tisti izmed vas, ki krivite Cerkev za 

svoje pomanjkanje vere Vame, niste iskreni sami s seboj, kajti če bi Me resnično ljubili, se ne 

bi izgovarjali. Satan se v teh časih nahaja povsod po svetu, otroci, in vas poizkuša ob vsaki 

priliki prepričati, da vaša vera ni pomembna, da vam vaša vera ne bo zagotovila Nebes. V 

nekaterih primerih ste prepričani, da je Boţje Usmiljenje neskončno in da ste lahko rešeni 

kadar ţivite tako, da ne povzročate trpljenja drugim. Zelo pogosto Me izzivate, ko Me krivite 

za obstoj zla v svetu. Zaradi tega se začnete jeziti na Mene in Boga Večnega Očeta: Zakaj 

Bog nič ne ukrene in dovoli, da to zlo obstaja v svetu? Da obstajajo umori, posilstva, splavi, 

mučenja, pohlep in revščina? Zdaj se morate zaustaviti in Mi prisluhniti: 

Ne pozabite, da greh, ki ga povzroča satan, v katerega obstoj večina ljudi danes ne verjame, 

lahko zasuţnji prav vsakega izmed vas, zaradi Dara svobodne volje, ki vam ga je dal Stvarnik, 

Bog Oče. Dar svobodne volje je dan vsem. Nekateri uporabljajo ta Dar za dobra dela tako, 

da vsem izkazujejo ljubezen, medtem ko ga preostali zlorabljajo tako, da izkoriščajo druge. 

Ko satanu uspe pritegniti tiste s šibko svobodno voljo, potem so ti ljudje zmoţni storiti hudih 

grozodejstev. Svobodna volja je vaša, otroci. Ko postane omadeţevana po grehu, nastane v 

svetu opustošenje. Bog Oče vas ne more prisiliti, da bi prenehali delati ali dobro ali slabo, 

kajti On ne bo posegal v vašo svobodno voljo. On vas bo vedno spodbujal k molitvi, tako da 

boste lahko prejeli milosti, ki jih potrebujete, da bi se lahko izogibali grehu. Preko svoje 

svobodne volje se boste odločili za eno izmed teh dveh stvari: ali se boste obrnili k Bogu ali 

pa se prepustili zapeljati laţem satana, ki vas bo odvrnil stran od Resnice.  

Ne pozabite, Jaz sem Resnica. Satan si ne ţeli, da spoznate Resnico. Uporabil bo vašo 

inteligenco in vas preko prefinjenih argumentov poskušal zapeljati. On vas lahko celo 

prepriča, da je neka stvar zlobna, čeprav je dobra. Torej, če ste prepričani, da je hinavsko 



moliti in slaviti Boga Očeta zaradi grehov Cerkve, morate prepoznati to prevaro za to kar je: 

eden izmed načinov, da bi vas satan spodbudil, da se odvrnete proč od Mene, od Resnice. 

Sedaj, otroci, izkaţite Mi ljubezen tako, da pogumno vstanete in branite Moje Ime v 

neverujočem svetu. 

Zelo kmalu boste spodbujali druge, da bi prisluhnili vašim besedam. Prav tako kot tisti, ki 

trdijo, da ne verujejo Vame in ki na glas kričijo kako zelo Me sovraţijo, morate zdaj vi 

povedati svetu, da Me ljubite. Šele takrat bo prišlo do mnoţičnega spreobrnjenja v svetu. 

Naj vas zdaj poţivim, tako da boste lahko pripravili Moje otroke za vstop v Moj Novi Raj na 

Zemlji. Ne pozabite, da lahko v ta Raj vstopijo samo tisti, ki verujejo v Mene in Mojega 

Večnega Očeta. 

Pojdite zdaj in mi privedite mnoţice. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

MOLITEV LAHKO PREPREČI NEMIR V SVETU 

Petek, 1. julij 2011 ob 23:00 

Moja draga ljubljena hči, molitev in zvestoba do Mene sta kot voda, ki je dana ţejnemu 

človeku. Če ne boste pili vode, boste postajali vedno bolj ţejni, dokler ne boste brez vode 

umrli. Vsi, ki Me poznate, ljubite in ste Mi zvesti, morate razumeti eno stvar: Če ne boste 

redno prejemali Mojega Telesa in redno molili k Meni, boste zelo kmalu izgubili ţeljo po 

Meni. Brez te ţelje, se boste oddaljili od Mene, dokler se ne boste odvrnili od Mene zaradi 

grešnih skušnjav, ki vam jih v misli polaga satan. Brez Moje Resnične Navzočnosti v svojem 

ţivljenju, niste nič, Moji otroci. 

Bodite na preţi v vsakem trenutku. Molitev vas ščiti pred grehom. Vaša poboţnost do Mene 

bo morda pritegnila zavajalca, ki vas bo še bolj pogosto napadal, vendar pa boste, brez redne 

poboţnosti do Mene, brezciljno tavali po tem svetu. 

Verniki, spoznajte, da molitev lahko prepreči veliko nemira v svetu. Ţe sedaj, so molitve te 

glasnice in ostalih vidcev, omilile neposredne nevarnosti, s katerimi se sooča Papeţ 

Benedikt, toda ne za dolgo. Molitev k Moji Blagoslovljeni Materi lahko premika gore, oslabi 

vpliv zlobnih grozodejstev - tudi napovedanih, in spreobrne grešnike. 

Zapomni si to lekcijo, Moja hči: molitev deluje kot ščit proti zavajalcu. Še posebno ti moraš 

spoznati nujnost redne molitve v svojem Poslanstvu. Več časa moraš porabiti v tišini z Menoj. 

Kajti ko tega ne počneš, boš teţko razločevala Moja Sporočila, zaradi tega pa lahko pride do 

napak. Bodi previdna, Moja hči, ko navajaš datume prerokb, ki so ti dane. Če rečem »čez 

nekaj mesecev«, se to lahko zgodi kadarkoli v roku enega leta. Nikoli ne zamenjuj človeško 



interpretacijo s tistimi datumi, ki ti jih Jaz dajem. Nobenih točnih datumov za dogodke ti 

nisem dal - samo smernice. Te prerokbe se bodo zgodile, vendar samo po Roki Mojega 

Večnega Očeta. Še bolj zaupaj Vame. Tvoje molitve in molitve Mojih vernih, lahko pomagajo 

odloţiti ali v nekaterih primerih, preprečiti katastrofe. Vedno se spominjaj tega. 

Molite, molite, molite. Kajti ko molite s srcem, so vaše molitve uslišane. Molite še posebno za 

tiste svetovne voditelje, ki bodo kmalu umrli zaradi zlobnih, sovraţnih dejanj. Ti ljudje in tisti 

z zakrknjenimi srci, ki povzročajo zločine zoper človeštvo, najbolj potrebujejo vaše molitve. 

Vedno molite za grešnike, kajti Jaz ljubim vse Svoje otroke in potrebujem vaše molitve, da bi 

jih rešil pred peklenskim ognjem. 

Vaš vselej-usmiljeni Jezus Kristus 

 

BITKA, KI JO POVZROČA SATAN, DA BI DISKREDITIRAL TA 

SPOROČILA, SE STOPNJUJE 

Sobota, 2. julij 2011 ob 10:00 

Moja ljubljena hči, to obdobje, medtem ko se Sporočila širijo po svetu, bo zate teţko. Več 

ljudi bo začelo napadati ta Sporočila in ko se bo to zgodilo, jih ignoriraj. 

Moja Sveta Beseda se širi, kot sem dejal. Zdaj si ţelim še bolj poudariti glavne točke Mojih 

Sporočil. Ti ţe veš kako to storiti, zato začni danes. Kar zahtevam od tebe je velik izziv, 

vendar ti bo dana dodatna pomoč, da boš lahko to storila. 

Med tem časom boš potrebovala molitve drugih, kajti bitka, ki jo povzroča satan, da bi 

diskreditiral ta Sporočila, se stopnjuje. Moliti moraš za zaščito pred trpljenjem, ki ti ga bo on 

povzročil preko drugih. Sprejmi, da se te preizkušnje dogajajo in so bistvene zato, da te 

ohranijo v stanju poniţnosti. Vedi, da si ti Moj Glas v svetu. Posreduj Moj Glas in to takoj, ko 

boš lahko. 

Ljubim te, Moja hči. Popolnoma se upri Name in Jaz te bom nosil preko vsega tega. 

Tvoj ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

ATEISTI IN ZNANSTVENIKI BODO TRDILI, DA JE OPOZORILO 

BILA ILUZIJA 

Nedelja, 3. julij 2011 ob 18:30 

Moja draga ljubljena hči, nadaljevati moraš, gledati naravnost in slediti Mojim navodilom. Ne 

obračaj se vstran, medtem ko te hudobec še naprej napada vsako minuto dneva. Osredotoči se 

samo na Mene. Spoznati moraš, da je čas, ki ga preţiviš v Moji druţbi, še posebno v 

Adoraciji, bistvenega pomena, da boš lahko učinkovito opravljala to Poslanstvo. Dolţina časa, 



ki ga porabiš za molitev je tudi pomembna, kajti daljši ko bo tvoj osebni pogovor z Menoj, 

več milosti boš prejela. Če tega ne boš storila, se boš na široko izpostavila napadom zavajalca. 

Moja hči, Mojo Besedo ignorirajo mnogi, ki ne ţelijo prisluhniti. Veliko razlogov obstaja za 

to. Mnogo Mojih otrok je zaprlo svoje oči za Resnico svojega duhovnega obstoja. Ti otroci se 

ţenejo za tem svetom in za vsem kar ta svet ponuja, kot nadomestek za Kruh Ţivljenja. 

Mnogi so tudi previdni glede laţnih prerokov, kajti to je obdobje v katerem se bodo laţni 

preroki povsod začeli pojavljati. To je zmeda, ki jo ţeli povzročiti satan, tako da bodo vsi 

Moji pristni glasniki ostali neopaţeni. Moji izbrani glasniki, se zaradi poniţnosti ne morejo 

povzdigovati nad druge, kajti to ni v njihovi naravi. Laţni glasniki se bodo izpostavljali soju 

ţarometov. Pozornost bodo usmerili v sebe. Njihova sporočila se bodo zdela pristna in lepa, 

ki bodo vsebovala odlomke iz Svetega Pisma, kadar bo to potrebno, vendar pa bosta dva 

ključna vidika njihovih sporočil, ki bosta razkrila neresnice, ki jih le-ta vsebujejo: prvi vidik 

je ta, da bodo ti glasniki bistveni del tega, kar sporočila sporočajo in da bodo uţivali v 

pozornosti, ki jo bodo prejemali. In potem so tu še sama sporočila: le-ta bodo nejasna, 

zahtevna za branje in ne bodo pustila trajnega vtisa na duši. Na ţalost, Moja hči, Cerkev 

ponavadi ignorira pristne vidce, ker mora pokazati odgovornost pri teh zadevah. 

Zaradi tega je veliko laţje, da Moja Cerkev podpre tista sporočila, ki vsebujejo odlomke 

Svetega Pisma in jih razglasi za verodostojne. Ni pa tako enostavno za Mojo Cerkev, da bi 

sprejela preprostost Mojih Naukov, še posebno v teh časih, ko se večina Resnice skriva za 

masko tolerance. Prav tako tudi ni enostavno sprejeti opomin o poslednjih časih, ko 

zaradi strahu in nevednosti, Moji sveti sluţabniki nočejo piti iz Mojega Keliha in ravnati 

odgovorno. 

To je najpomembnejše obdobje v zgodovini človeštva. Vsa znamenja so bila dana Mojim 

glasnikom v zadnjem stoletju, vendar pa jih ne upoštevajo in zavračajo, ko svoje glave tišijo v 

pesek. Ravno v teh časih morajo Moji sveti sluţabniki pridigati o pomembnosti Mojega 

prihoda na Zemljo. Oni morajo pripravljati duše tako, da jih opominjajo na posledice, ki se 

bodo zgodile, če se ne bodo odkupili v Mojih Očeh dokler še ţivijo na tej Zemlji, kajti po 

smrti ne morejo več prositi za odpuščanje svojih grehov. Zdaj kličem Svoje svete sluţabnike: 

Zakaj tega ne poudarjate svoji čredi? Zakaj aktivno ne razpravljate z Mojimi otroci o 

posledicah, ki se bodo zgodile v času Velike Kazni? Ali ne veste, da bo antikrist - ki je ţe na 

tej zemlji, pripravljen, da se razkrije svetu - mnogim Mojim otrokom ukradel duše? 

Moji otroci morajo razumeti, da bo Opozorilo, čeprav je veliko Dejanje Usmiljenja, samo 

prva faza v teh časih, ki bodo zelo teţki in polni izzivov za vse Moje otroke, kajti po 

Opozorilu bodo trdovratni grešniki in satanovi privrţenci zavrnili Moj Obstoj. 

Ateisti bodo trdili, da je Opozorilo bila globalna iluzija. Znanstveniki bodo iskali logično 

razlago, vendar je ne bodo našli. Medtem bodo Moji verni razdeljeni na dvoje. Mnogo 

milijonov ljudi se bo spreobrnilo, vendar pa jih bodo zmedle laţi, ki jih bo širila zlobna 

skupina – ena svetovna smrtonosna organizacija, katere edini cilj je uničiti male ljudi zaradi 

svojih lastnih finančnih koristi. 

Otroci, če dovolj ljudi ne bo moglo ostati na pravi poti, potem ne bo mogoče preprečiti 

vpliv kazni, kajti tedaj bo Bog Oče grešnike zaustavil pred tem, da bi uničili Njegovo 



Stvarstvo in Njegove otroke. Povzročil bo tako močne potrese, kot še jih nikoli niste doţiveli; 

vulkane na najmanj verjetnih krajih po svetu, Zemlja pa se bo majala kot ladja na 

razburkanem morju brez sidra, ki bi jo drţalo na enem mestu. 

Prosim, otroci, dovolite, da vas Opozorilo reši. Sprejmite, da bo ta čudeţ pomagal rešiti na 

milijone ljudi, ki bi se drugače pogubili. Tisti, ki ne bodo ţeleli spremeniti svojega ţivljenja, 

bodo izbrali satanovo hišo. Brez molitve ni upanja zanje, kajti ključe Novega Raja na 

Zemlji bodo zavrnili. Namesto tega bodo goreli v peklenskem ognju. Če bi le vedeli kam jih 

ta zlobna pot vodi, mislite, da bi spremenili svoje ţivljenje? Otroci, prosim pomagajte jim in 

jim povejte Resnico. Če ne bodo prisluhnili, molite za rešitev njihovih duš, kajti to je vse kar 

lahko storite. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Pravični Sodnik in Kralj Usmiljenja, Jezus Kristus 

 

ZA MOJE VERNE, KI ZAVRAČAJO TA SPOROČILA 
 

Torek, 5. julij 2011 ob 14:30 
 

Moja draga ljubljena hči, danes je poseben dan, kajti v veselje Mi je, da ti povem, da so lahko 

tisti, katerih vera je bila okrepljena zaradi Mojih Sporočil, prepričani, da njihova vsakodnevna 

molitev Roţnega Venca Boţjega Usmiljenja, rešuje duše. Moji otroci ne smejo nikoli 

pozabiti, da bodo srčne in iskrene molitve vedno uslišane. Molitvam vedno prisluhnem, 

kakršnekoli posebne prošnje pa so uslišane v skladu z Mojo Najsvetejšo Voljo. 
 

Otroci, prosim nadaljujte z vašimi molitvami, saj bodo pomagale olajšati obdobje Velike 

Kazni. Moj Oče je zdaj pripravljen prevzeti Svoje Sveto Kraljestvo in ponovno 

vzpostaviti Svojo Vladavino, ko se bo na Zemlji pojavil Novi Raj. Na svetu še nikoli ni bilo 

toliko zla. Zaradi velikega števila svetovnega prebivalstva in zlobnih dejanj hudobca so vojne 

vsepovsod. Sovraštvo, ki si ga ljudje izkazujejo med seboj, je vidno. Ali se to sovraštvo kaţe 

kot politični pohlep ali kot nadzor nad drţavami, ni razlike. Satan ima veliko privrţencev. 

Oni, njegovi privrţenci, se v mnogih primerih ne zavedajo kako on vpliva na vsako njihovo 

misel in dejanje vsak trenutek dneva. 
 

Če bi Moji otroci lahko videli število demonov navzočih v takšnih ljudeh, bi jim bilo 

slabo. Ti demoni posedujejo mnogo mojih otrok, edina vidna znamenja pa so njihova zlobna 

dejanja. Molite, molite, molite, Moji verni, da bodo te uboge, izgubljene duše lahko rešene v 

času Opozorila. 
 

Vse kar vas prosim, otroci, je, da v obdobju pred Opozorilom molite, še posebno Roţni Venec 

Boţjega Usmiljenja. Moj Oče bo rešil duše, če boste enkrat dnevno molili Roţni Venec 

Boţjega Usmiljenja, po moţnosti ob 15:00 uri popoldan. 
 

Moji verni, ki zavračate ta Sporočila, rotim vas, da molite k Svetemu Duhu in ga prosite za 

Dar razločevanja, preden boste zavrnili Mojo Sveto Besedo. Tisti izmed vas, ki ţalite 

Mojo glasnico in prejemnico teh Sporočil, se morate vprašati tole: Če ste prepričani, da je 

satan tisti, ki vpliva na ta Sporočila, zakaj bi vas on prosil, da molite, prosite odpuščanja, 

prejemate Sveto Evharistijo? Spoznali boste, da je to nemogoče. 



 

Zavajalec bo najprej poskušal vplivati na Moje verne in jih spodbuditi, naj zavrnejo Mojo 

Besedo, kajti on ve, da Mi bo največje bolečine povzročal s tem, ko bodo Moji verni zavračali 

Moje Najsvetejše Besede Ljubezni. 
 

Odpovejte se zdaj satanu in njegovi zlobi. Rotim vas, obrnite se k Meni. Ne smete mu 

dovoliti, da na takšen način vpliva na vas. Zdaj potrebujem vaše molitve, da rešim Svoje 

uboge otroke, ki ne bodo preţiveli Opozorila. 
 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

POMEMBNOST ZAKRAMENTOV – POROKA IN PRVO SVETO 

OBHAJILO 
 

Sreda, 6. julij 2011 ob 15:30 
 

Moja draga ljubljena hči, bodi zdaj pozorna na vero Mojih otrok, kako raste in cveti. Čeprav 

je veliko teme v svetu, postaja luč Mojih vernih iz dneva v dan svetlejša zaradi Plamena 

Svetega Duha, ki se je spustil nad ves svet. 
 

Danes, Moja hči, ţelim opomniti vse Moje verne o pomembnosti molitve, da bi olajšala 

trpljenje v svetu. Vaše molitve zdaj pomagajo preprečevati številne napovedane svetovne 

katastrofe. Molitev je najmočnejše oroţje za ublaţitev katastrof in ko molite v imenu drugih, 

bodo uslišane. 
 

Čeprav sem vesel za tiste z močno vero; sem še vedno v strahu za tiste, ki nasprotujejo Moji 

Boţanski Luči – Resnici. Mnogi zdaj tavajo po svetu, kot če bi bili omamljeni. Nič jim ne 

prinaša miru. Nič jim ne prinaša sreče. Nobena količina posvetnih dobrin jim ne lajša 

bolečin. Njihove prazne duše so izgubljene. Prosim, molite za njih. 
 

Moja hči, prosim moli za Mojega Namestnika, Papeţa Benedikta, kajti obkroţajo ga 

prostozidarske sile, ki ga zdaj na vsak način ţelijo vreči iz prestola. Te zlobne sile so 

vtihotapljene v Mojo Cerkev ţe od Drugega Vatikanskega Koncila dalje in so spremenile 

Moje Nauke. Veliko zakonov je bilo sprejetih, ki Me ţalijo, predvsem deljenje Moje Svete 

Evharistije s strani laikov. Zaradi pomanjkanje spoštovanja, ki ga Meni in Mojemu Večnemu 

Očetu izkazujejo preko uvedbe novih zakonov za napredek sodobne druţbe, jočem od ţalosti. 
 

Najsvetejšo Evharistijo morate prejeti na jezik in ne z umazanimi človeškimi rokami. Pa 

vendar so prav to Moji sveti sluţabniki storili. Ti zakoni niso bili sprejeti v Duhu. Moji sveti 

sluţabniki so bili zavedeni na pot, ki ni v skladu z Nauki Mojih apostolov. Mojih 

Zakramentov v teh časih ljudje ne jemljejo dovolj resno, še posebno tisti, ki prejemajo 

Zakramenta Svetega Zakona in Prvega Svetega Obhajila. 
 

Zaobljuba Zakonski zvezi je zelo resna, kajti zapomnite si, to je Zakrament in se izreče v 

Navzočnosti Boga Očeta, a za mnoge je pomemben le materializem in zunanji blišč. Mnogi, 

ki prejmejo Zakrament Svetega Zakona kmalu pozabijo na pomembnost le-tega. Mnogi tako 

zlahka prelamljajo svoje zauobljube. Zakaj to počnejo? Zakaj hliniti to najsvetejšo zvezo in se 

nato kmalu zatem ločiti? To je norčevanje iz ene od najpomembnejših zvez, ki jih je 

blagoslovila Roka Mojega Večnega Očeta. Mnogi ljudje ne izpolnjujejo Voljo Mojega 



Očeta, da se nihče ne sme ločiti, a kljub temu se jih mnogo loči, kar Moj Oče ne priznava. 

Ločitev je preprost način, da zbeţite pred svojimi odgovornostmi. Vse Zakonske Zveze so 

sklenjene v Nebesih. Nihče ne more uničiti zakonske zveze ne da bi uţalil Mojega Očeta. 
 

Prvo Sveto Obhajilo 

Prejemanje Mojega Telesa pri Prvem Svetem Obhajilu, je še en način, kako Me zasmehujejo. 

Mnogi starši se ne zavedajo pomembnosti tega, ko njihovi otroci prejmejo Kruh 

Ţivljenja. Bolj so zaskrbljeni kako bodo njihovi otroci oblečeni kot pa čudoviti Dar, ki ga 

prejemajo. Ta Dar jih bo vodil k odrešenju. Kljub temu pa materializem, ki obkroţa ta 

dogodek, nima nič opraviti z njihovimi dušami. Najbolj se ţalostim zaradi tega, da tem 

majhnim otrokom nihče ni povedal o Meni. Ljubezen, ki jo imam do majhnih otrok je 

vseobsegajoča. Ko prejmejo Sveto Evharistijo v polnem zavedanju o tem kaj prejemajo, 

njihove duše postanejo čiste. Večkrat ko Me bodo na ta način prejemali, močnejša bo postala 

njihova vera. 
 

Ne pozabite, brez Zakramentov, vaša vera postane šibka. Če vaša duša ne prejema Moje 

posebne blagoslove, postane prazna. Vsa vera v Mene in Mojega Večnega Očeta bo sčasoma 

izginila, le droben plamenček prepoznavnosti bo utripal od časa do časa. Vrnite se k Meni 

preko Zakramentov. Izkazujte spoštovanje Zakramentom na način kot bi morali. Tako boste 

ponovno resnično začutili Mojo Navzočnost.  
 

Ne pozabite, Zakramenti obstajajo z razlogom; so hrana, ki jo potrebujete za večno ţivljenje 

duše. Brez Zakramentov, bo vaša duša umrla. 
 

Vse vas ljubim. Prosim, sprejemajte Me na pravilen način s spoštovanjem  Zakramentov, ki so 

vam dani kot Dar od Boga, Vsemogočnega Očeta. 
 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Kralj Človeštva, Jezus Kristus 
 

NARCISIZEM – ZLOBNA EPIDEMIJA, KI JE PRISOTNA V 

DANAŠNJEM SVETU 
 
Četrtek, 7. julij 2011 ob 21:00 

 

Moja draga ljubljena hči, ţelim si, da ljudje spoznajo, da Moja Ljubezen do njih preplavlja 

Moje celotno Bitje, ko se pripravljam na Veliko Opozorilo. Poln radosti sem, ker vem, da 

bodo, v času Mojega velikega Dejanja Usmiljenja, Moji otroci in še posebno tisti, ki Me ne 

poznajo, končno sprejeli, da Jaz obstajam. 

 

Ena izmed najbolj zaskrbljujočih človeških lastnosti, ki je okuţila Moje otroke na tem svetu, 

je narcisizem – samoljubje. Ta zlobna epidemija je razširjena na vseh ravneh druţbe in je 

ena izmed najljubših satanovih napadov, ko njegovi demoni vstopajo v duše Mojih otrok 

povsod po svetu. Takšne duše je mogoče prepoznati po tem kako se vaţijo in razkazujejo, 

tako da bi jih drugi častili. Njihova edina ljubezen, je ljubezen do samega sebe in ko jim to ni 

dovolj, te duše hrepenijo po pozornosti drugih, tako da jih spodbujajo naj jih javno častijo. 

 

V teh časih je satan tako močno okuţil te uboge duše, ki se povišujejo nad druge, da je to 

teţko prezreti. Njihova obsedenost z zunanjim videzom pomeni, da bodo šli celo tako daleč, 



da bodo poškodovali svoja telesa in storili vse kar je potrebno, da bi zadovoljili ljubezen do 

samega sebe. 

 

Ko je satan prisoten v takšnih dušah, je to enostavno opaziti. Ti ljudje bodo polni nečirmnosti, 

nahajali pa se bodo na vplivnih poloţajih. Greh narcisizma se bo pomnoţil v poslednjih 

časih. Mnogi bodo svoj zunanji videz, svoje dobro počutje in svojo sebičnost postavljali pred 

svoje prijatelje in celo svoje lastne druţine. Ljubezen do samega sebe je občudovanja vredna 

lastnost v današnjem svetu. To prizadevanje, da bi zadovoljili samega sebe, nima konca, kajti 

satan bo poskrbel, da si bodo ti ljudje ţeleli vedno več in več. 

 

Otroci, greh ponosa se zdaj stopnjuje v svetu. Ne sprejmite te oblike vedenja kot del vašega 

vsakdana. Tako veliko mladine si prizadeva, da bi njihova telesa izgledala popolno. Kljub 

temu pa se vam ta mladina mora smiliti, če odprete oči in spoznate za to kar je: to je kršitev 

Prve Zapovedi. Če bodo ti ljudje vztrajali na tej poti, jih bo zavajalec potegnil v še večjo temo. 

 

Narcisizem je viden na vseh področjih ţivljenja, tudi v politiki, modi, medijih, filmih in celo 

znotraj Moje Lastne Cerkve. Če ste ţrtev narcisizma ne morete postati poniţni. Brez 

poniţnosti ne morete vstopiti v Kraljestvo Mojega Očeta. 

 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 
 
 

VEČNI OČE BO PREPREČIL NOVEMU SVETOVNEMU REDU, PRED 

KONČNIM PREGANJANJEM NJEGOVIH OTROK 

Petek, 8. julij 2011 ob 15:30 

Moja draga ljubljena hči, zavedam se, da to Delo terja svoj davek nate in da moraš počivati še 

en teden, toda prisluhni kaj ti imam za povedati. 

Povej Mojim otrokom, naj se zbudijo in pogledajo nemir v svetu, v katerem je mnogo 

finančnih kriz. Povej jim, da čeprav je bil človeški pohlep delno odgovoren za to, da so jih 

zajeli dolgovi, je bila ta bančna kriza namerno načrtovana s strani Enega Svetovnega 

Reda. 

Mnogi, ki bodo brali to Sporočilo, se bodo posmehovali in dvomili v to dejstvo, vendar pa 

morajo prav tako vedeti, da če se ne bodo uprli in branili svojih pravic, bodo prisiljeni sprejeti 

ţig zveri za dostop do denarja.  

Nova Svetovna Valuta bo predstavljena neverujočemu svetu 

Nova Svetovna Denarna Valuta, ki bo predstavljena neverujoči druţbi, je zasnovana tako, da 

vas bo nadzorovala. Potem, ko se bo to zgodilo, vam bodo poskusili odvzeti hrano. Če Moji 

otroci zdaj ne sprejmejo tega dejstva, bodo nemočni, ko bodo pod nadzorom Novega 

Svetovnega Reda, ki ga vodijo prostozidarske sile. Pripravite se zdaj, Moji otroci, kajti, 

čeprav bo Opozorilo spreobrnilo na milijone ljudi, tudi tiste, ki so zvesti Novemu Svetovnemu 

Redu, pa to ne bo dovolj, da bi zaustavili te zlobne satanove suţnje in antikrista. Če ne boste 



imeli nadzor nad svojim denarjem, boste teţko branili svoje pravice do lastnine, hrane in 

zdravja – tri stvari, nad katerim bodo imeli nadzor, če ne boste zdaj začeli s svojimi protesti. 

Zaustavite svoje voditelje in njihove načrte. Ne dovolite, da vas ustrahujejo. Če vas bo dovolj, 

ki boste spoznali ta zlobni, pošastni načrt, potem lahko opozorite preostale. 

Načrtujte zdaj svojo zalogo hrane 

Načrtujte zdaj svojo zalogo hrane. Gojite in kupite semena, ki vas bodo ohranila pri ţivljenju. 

Kupite srebrne ali zlate kovance, tako da boste lahko kupili vse potrebno. Kar je 

najpomembnejše pa je, da si priskrbite prostore, kjer se boste kot skupina zbirali in darovali 

Svete Maše, kajti sčasoma bodo vaše cerkve poţgane do tal. 

Satanove sluge so kot mravlje, na tisoče jih je in se še naprej mnoţijo 

Nikoli ne sprejmite ţiga, čipa zveri. Molite, molite, da bodo vašemu domu dani posebni 

blagoslovi, ki vas bodo varovali pred vojsko, ki vas bo poskušala izriniti iz vašega doma. 

Satanove sluge so kot mravlje. Na tisoče jih je in se še naprej mnoţijo iz uro v uro. Vi, Moji 

otroci, morate zdaj moliti in se boriti proti temu nizu grozodejstev, ki jih načrtuje Novi 

Svetovni Red in ki se slini nad tem, da bi imel nadzor nad svetom. Načrtujte, da boste imeli 

blagoslovljene sveče v vaših domovih. Naredite si zdaj zalogo sveč, kajti njihova luč vas bo 

varovala. Če ne ţelite postati suţnji temu ostudnemu nauku, morate začeti načrtovati zdaj. 

Kupite plinske peči, odeje, posušeno in konzervirano hrano, tablete za čiščenje vode in sveče, 

skupaj z verskimi podobami, ki bodo varovale vas in vaše druţine v času Velike Kazni, ki se 

bo zgodila po Opozorilu. 

Molitve ţe omiljujejo vpliv Velike Kazni, toda vi, Moji otroci, morate biti na preţi v vsakem 

trenutku. S tem ko se boste pazljivo pripravili, boste lahko preţiveli veliko bombardiranje, ki 

je načrtovano, katero bo hujše od tistega, kar se je zgodilo Judom pod vladavino 

satanovega učenca – Hitlerja. 

Umirjeno prisluhnite temu opozorilu. Če se boste vnaprej pripravili, se boste zavarovali pred 

ogorčenjem, ki ga načrtuje Novi Svetovni Red. Tisti, ki ste del Novega Svetovnega Reda, 

Me zdaj poslušajte: Spreobrnite se. Sprejmite Opozorilo in to kar vam ponuja – priloţnost, da 

obrnete hrbet satanu in peklenskemu ognju. 

 

Nasvet za sluţabnike Cerkve 

Moji sveti sluţabniki, povedati vam moram sledeče: uprite zdaj svoj pogled Vame in molite k 

Svetemu Duhu, ki vas ohranjal budne, tako da boste lahko prepoznali laţnega preroka takoj 

ko se bo prikazal v vaši sredi. Po tem se morate zbrati v skupine in zagotoviti, da bodo Moji 

otroci lahko prejemali Najsvetejšo Evharistijo v času preganjanja. 

Roka Mojega Očeta je zdaj pripravljena, da pade z veliko silo na vse zlobne, arogantne 

voditelje bank, na Zahodne in Vzhodne sile, ki na skrivnem načrtujejo, kako bi vas vse 

nadzorovali. Moj Večni Oče bo uničil vse na njihovi poti in jim preprečil končno 

preganjanje, ki ga načrtujejo proti Njegovim otrokom. Tega ne bo prenašal. Ne pozabite 

otroci, Bog, Večni Oče vas ţeli vse zaščititi. Njegove potrpeţljivosti je končno zmanjkalo. 

On bo sprejel vse, ki Ga bodo prosili odpuščanja, vse do zadnjega trenutka. Kljub temu pa 



mora zdaj zaustaviti te zlobne reţime in grozo, ki ga ti reţimi povzročajo preostalemu 

Njegovemu Stvarstvu. 

To počne zaradi ljubezni do Svojih otrok. Tisti, ki pravite, da se Bog Oče ne more jeziti, saj 

On ljubi vse, vedite tole: Da, On je jezen in Njegova Jeza je upravičena zaradi zlobnih 

krivic, ki se izvršujejo proti Njegovi dragoceni druţini. Še enkrat bo zdruţil vse Svoje 

otroke, da bodo končno ţiveli v miru za vso večnost. 

Otroci, ne pozabite opazovati znamenja povsod okoli vas – številne vojne, pomanjkanje 

denarja, pomanjkanje hrane, pomanjkanje zdravstvene oskrbe – in sprejmite, da je vse to delo 

hudobca. To ni delo Boga Večnega Očeta. On ne bo več prenašal takšnega obnašanja. Bodite 

hvaleţni, da bo On ukrepal, kajti če ne bi, bi bilo Njegovo Stvarstvo uničeno. On ne bo 

dovolil, da se to zgodi. 

Vaš ljubljeni Jezus 

Odrešenik človeštva, Odkupitelj sveta 

 

 

NAJ BODO MOJI SVETI SLUŢABNIKI SEZNANJENI Z NJIHOVO 

VSEBINO, TAKO DA LAHKO PRIPRAVIJO SVOJO ČREDO  

Sobota, 9. julij 2011 ob 16:00 

Moja draga ljubljena hči, prav tako kot še naprej nadaljuješ z opravljanjem svojega poslanstva 

v prepričanju, da na pravilen način razločuješ Moja Sporočila, se potem zaustaviš in začutiš 

muko dvomov. Ti dvomi, na tej stopnji Mojih pogovorov s teboj, te lahko zmedejo. Za vsak 

korak nazaj, ki ga storiš, je to test tvoje vere, Moja hči, kajti noben človek ne more misliti, 

da bo vedno vreden Mene. Sprejmi to trpljenje, Moja hči, kajti te preizkušnje te bodo vedno 

spremljale pri tem Delu. Zaupaj Vame in Mi stalno predajaj svojo svobodno voljo, kar ti bo 

pomagalo, da boš postala močnejša pri tem Delu. 

Moja hči, v teh časih obstaja število glasnikov preko katerih Jaz govorim, s pomočjo 

Moje Blagoslovljene Matere, Nadangela Mihaela in Svete Trojice, vendar pa jih je manj, kot 

si predstavljaš. Nekateri izmed teh apostolov bodo skriti pred svetom, njihovo delo pa bo 

znano le svetnikom in svetnicam v Nebesih. Potem so tu tisti, katere bo svet sčasoma 

prepoznal kot Moje glasnike. Ti si ena izmed njih. To ne bo enostavno Poslanstvo, Moja hči, 

zaradi tega pa Jaz dovoljujem, da trpiš neuspehe, preizkušnje in napake. Samo takrat ko 

se boš navadila na te prigode, boš postajala vedno bolj in bolj močnejša, dokler ti na koncu 

ne bo več mar, kaj si drugi mislijo o tebi. Jaz spremljam vsak tvoj korak pri tem Poslanstvu, 

nikoli ne smeš pozabiti tega. 

Pomembno je, da zagotoviš, da čim več ubogih duš prejme Resnico Moje Besede. Moje Svete 

sluţabnike moraš seznaniti z njihovo vsebino, tako da lahko pripravijo svojo čredo pred 

Opozorilom. Ni pomembno ali bo Cerkev preverila pristnost teh Sporočil, kajti čas ni na 



njeni strani. Oni, Moji sveti sluţabniki, bi potrebovali mnogo, mnogo let, da bi sprejeli Moja 

Sporočila, zato ti samo nadaljuj. 

Ti, Moja hči, si boš pridobila mnogo sovraţnikov v Mojem Imenu. To je nekaj, kar boš 

morala sprejeti, zato ne dovoli, da bi te to oviralo. Moja Sporočila ţe spreobračajo na tisoče 

izgubljenih duš. Bistveno je, da Me ubogaš v vsakem trenutku, zato da bo lahko rešenih še 

več duš. 

Zavedam se, da si pri tem Delu osamljena in da je to Delo zastrašujoče za tebe, vendar ne 

pozabi; Jaz izbiram samo tiste z odprtimi srci, ki so dovolj močni, da posredujejo Mojo 

Besedo. Zaradi moči, ki jo imaš, boš ta Sporočila hitro posredovala širši javnosti. Zato se 

prosim, nikoli ne počuti potrto, kajti, čeprav se trudiš, da bi občutila veselje v srcu, ko nosiš 

Moj Kriţ, se to redko zgodi. Vedno boš trpela v Mojem Imenu. Spoznala boš, da bo trajalo 

kar nekaj časa, preden boš doţivela polnost veselja. Tvoje trpljenje rešuje na milijone duš, 

zato moraš biti hvaleţna. Vsi svetniki in svetnice so na tvoji strani in te krepijo ter ščitijo pred 

satanom, ki bo storil vse kar je v njegovi moči, da bi te zaustavil. Toda to mu ne bo uspelo, 

ker bo Roka Mojega Očeta padla na tiste, ki skušajo sabotirati Moje Delo, da bi, preko 

tebe, rešil čim več duš. Opri se Name in Jaz bom pospešil to Delo, tako da bodo Mojim 

Sporočilom prisluhnili na milijone ljudi, verniki in neverniki, v vsakem kotičku sveta. 

Vaš ljubljeni Učitelj 

Odrešenik Človeštva, Jezus Kristus 

 

NE BOJTE SE, SPREOBRNJENJE BO S SEBOJ PRINESLO MOČAN 

OBČUTEK MIRU IN LJUBEZNI  

Nedelja, 10. julij 2011 ob 12:10 

Moja draga ljubljena hči, tisti Moji otroci, ki se bojite Mojih Sporočil in se vam je z njimi 

teţko soočiti, potem Me zdaj prosim poslušajte: Zlo, ki trenutno narašča v svetu, je posledica 

grehov človeštva. To se ne sme več nadaljevati. Prosim, ne bojte se, to namreč ne bo 

spremenilo načrtov Ene Svetovne Skupine, ki ţe potekajo. Vi, Moji otroci, morate biti 

seznanjeni s tem kar se dogaja. Pomembno je, da so vsi opozorjeni o delih te Skupine in 

njihovih zlobnih načrtih, ki so jih ustvarili, da bi vas nadzorovali. 

Prosim sprejmite Opozorilo 

Moje Opozorilo, veliko Dejanje Usmiljenja, je tako velik Dar Ljubezni, zato ga prosim 

sprejmite, kajti povzročil bo mnogo spreobrnjenja. Spreobrnjenje se bo tako razširilo, da bo s 

seboj prineslo močan občutek ljubezni in miru. Moji otroci bodo postali poniţni zaradi tega 

Velikega Dogodka. Nato se bo povečalo njihovo število in bodo postali močnejši. Več kot bo 

ljudi, ki bodo verjeli v Resnico, manjši bo vpliv Novega Svetovnega Reda. Molitev, in le-te 

bo potrebno mnogo, bo lahko preprečila večino trpljenja, ki ga bo Novi Svetovni Red 

poskušal povzročiti. Zato vas prosim, nikoli ne pozabite moliti Svetega Roţnega Venca in 

Roţnega Venca Boţjega Usmiljenja, kajti obe molitvi skupaj bosta pomagali preprečiti večino 



tega zla, ki prihaja.  Pojdite zdaj in se ne bojte. Z navdušenjem pričakujte nov začetek, nov 

mir, kjer bo zlo za vedno uničeno. 

To je Moja obljuba vam, otroci. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

POZIV LJUDEM NA VISOKIH POLOŢAJIH, DA ŠIRIJO MOJO 

BESEDO  

Sreda, 13. julij 2011 ob 16:15 

Moja draga ljubljena hči, če Mi boš enkrat obrnila hrbet, Me boš teţko spet našla. Zavedam 

se, da misliš, da ti postavljam teţke zahteve, ampak to, da Mojo Besedo posreduješ svetu je 

tako zelo pomembno, da Me moraš ubogati, kot sem te prosil. Ne pozabi, Moja hči, predala si 

Mi svojo svobodno voljo in to je bilo čudovito darilo. Da bi ta dar počastila, zate ni lahko, saj 

si navsezadnje le samo človek. Ponovno te kličem, da prisluhneš Mojemu klicu in preţiviš 

več časa v Moji druţbi. Ţelim, da začutiš Mojo Ljubezen, ne samo tisto Ljubezen, ki jo imam 

do tebe, ampak tudi tisto, ki jo imam za vsakega Mojega otroka na tej Zemlji.  

Ţelim, da Moji verni širijo Mojo Besedo miru in harmonije po vsem svetu. Ţelim, da 

prostovoljno opominjajo vse ljudi, da bodo le-ti začutili potrebo po oznanjevanju Mojih 

Ljubeznivih Sporočil. Prosim, zaprosite pevce, medije, pomembne osebnosti ali tiste, ki jih 

ljudje poslušajo in spoštujejo, naj prisluhnejo Mojim Prošnjam. Vzemite Moj Kelih Ljubezni. 

Pijte iz njega, kajti prinesel vam bo odrešenje po katerem hrepenite, ne samo na tem svetu, 

ampak tudi v prihodnjem ţivljenju. Delite to so svojimi sledilci. 

Na kakšne načine boste oznanjali je odvisno od vas. Tistim, ki se boste odvzvali Mojemu 

Klicu, bo dan Dar milosti, ki so potrebne za opravljanje tega Najsvetejšega Dela. Otroci, 

zapomnite si to: Več kot vas bo sedaj širilo Mojo Najsvetejšo Besedo in vsem govorilo o 

Resnici, laţje bo Mojim otrokom preţiveti Veliko Kazen, kot tudi preganjanje, ki ga zdaj 

načrtuje Novi Svetovni Red. 

Mojim Sporočilom človeštvu je potrebno prisluhniti, jih oceniti in nato prevzeti pobudo ter jih 

uporabiti in z njimi opomniti vse ljudi naj odprejo svoja srca in sprejmejo Obstoj Boga, 

Vsemogočnega Očeta, Svetega, Mogočnega, kajti ko se bo to zgodilo, bo ponovno zavladal 

mir. 

Prisluhnite zdaj Mojemu klicu zavoljo Ţrtve, ki sem jo storil po Svojio smrti na Kriţu in 

storite vse kar je v vaši moči, da bodo vsi, ki jih poznate, spoznali, da sem Jaz tisti, ki zdaj 

govorim svetu, prav tako kot je Moj Oče govoril po prerokih, še pred Mojim časom na Zemlji. 

Bodite močni. Bodite pogumni. Molite k Meni za vodstvo v času vaših kriţarskih pohodov v 

imenu Mene in Mojega Večnega Očeta.  

Jezus Kristus 

Kralj Človeštva 



Odrešenik in Zveličar 

 

 

MOJA SPOROČILA BODO S SEBOJ PRINESLA SOLZE 

SPREOBRNJENJA 

Četrtek, 14. julij 2011 ob 14:30 

Moja draga ljubljena hči, nikoli ne smeš pozabiti, da se bodo vsem tistim, ki govorijo v 

Mojem Imenu, posmehovali, se norčevali iz njih in jih označili za nespametne. To je kriţ o 

katerem govorim. Nikoli ne bodi razočarana, ko se bo to dogajalo.  

Mnogi sedaj izpodbijajo Mojo Sveto Besedo. Nekateri postavljajo pristna vprašanja, ki 

izhajajo iz ljubezni do Mene, medtem ko so druga vprašanja oblikovana tako, da bi Moja 

Beseda izpadla za nespametno in nesmiselno. Moji otroci morajo zdaj sprejeti, da bom 

pomnoţil Sporočila za vse, zaradi pomanjkanja časa. Ni vaţno če Mojo Besedo izpodbijajo, 

namesto tega bodite veseli, kajti vi veste, da ko se pogovarjam s Svojimi otroki na takšen 

način, se pojavi veliko ovir. To pomeni, da kadar se bodo pojavile takšne ovire, boste vedeli 

da sem to Jaz, ki vam govorim. Če bodo Moji otroci jokali medtem, ko bodo prebirali Moja 

Sporočila, potem bodo vedeli, da so to solze spreobrnjenja – Dar, ki je dan vsakemu izmed 

vas z Močjo Svetega Duha. 

Mnogo mojih otrok je zmedenih, kajti ko na takšen način dajem Svojo Besedo, jim lahko 

porušim dnevno rutino. Moja Beseda ne bo prinesla veselja vsaki duši, kajti Resnica je lahko 

včasih tudi zastrašujoča. Če bodo najprej prisluhnili in dovolili, da Moj Mir preplavi njihove 

duše ter se podredili Moji Sveti volji, bodo doţiveli resnično zadovoljstvo. Zaupajte Vame, 

otroci. Ne zapirajte se Mi. Pozorno prisluhnite temu kar imam za povedati in popeljal vas bom 

na Mojo pot večnega odrešenja. 

Zapomnite si, Bog Oče je sedaj na čelu Svojega Kraljestva, ki ga noben človek ne more 

zrušiti. Noben takšen poskus ne bo uspel. Medtem ko grešniki še kar naprej ţalijo Mene in 

Mojega Večnega Očeta, bo Njegova Roka hitro udarila svet. Zaradi Opozorila se bo zadrţeval 

tako dolgo, dokler ne bo doseţeno spreobrnjenje vseh. Medtem pa vsi tisti, ki ne sprejemate 

Resnice, vedite, da vam ostaja malo časa, da pripravite svoje duše.  

Molite, za prav vsakega izmed vas, tako da bodo duše lahko rešene. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

Kralj Človeštva 

 

 

USMRTITEV, EVTANAZIJA, SPLAV IN SAMOMOR  

Petek, 15. julij 2011 ob 17:30 



Moja hči, šele ko Moji otroci začutijo ljubezen v svojih srcih, lahko postanejo prepričani, da 

Jaz prebivam v njihovih dušah. Moja Ljubezen bo Moje otroke ohranjala pri moči, takrat ko 

bodo najmanj pričakovali. To velja tudi za trdosrčne grešnike, katerih trda zunanjost, 

ponavadi skriva mehko srce.  

Čisto vsaka oseba na svetu je otrok, ki ga je ustvaril Bog Oče. Zaradi tega obstaja v prav vsaki 

osebi Luč, ki pa lahko zelo oslabi kadar duše padejo v temo. Ne glede na to, Moja Luč je še 

vseeno prisotna, kajti brez nje bi bila v njih popolna tema in v tej temi ne bi mogli obstajati. 

Ko duše padejo v stanje strašne teme se ponavadi zatečejo k samomoru. Takrat, zaradi 

njihove šibke duše in duha, satan ukrade njihove duše, tako da jih prepriča naj končajo svoje 

ţivljenje. Mnogo Mojih vernih ne razume kakšen vpliv ima lahko takšna tema na dušo, zato 

morajo močno moliti za te otroke, ki se nahajajo v takšnem obupu. 

Bog, Moj Večni Oče je vedno Usmiljen in bo vedno pomagal tem dušam, saj jih veliko trpi do 

te mere, da njihov um ne more več razumno delovati. Smrtni greh je lahko storjen samo 

takrat, ko oseba pri polni zavesti in z jasnimi nameni ve, da to kar ona ali on počne je narobe. 

Zato, prosim, ne predvidevajte, da so takšne duše popolnoma izgubljene, kajti mnogi ne vedo 

kaj delajo. 

Zavedajte se, da Moj Oče ne odobrava evtanazije in je ne tolerira, kajti noben človek 

zavedajoč se, nima pravice vzeti ţivljenja drugemu. Ni razloga, ki bi opravičeval to dejanje v 

Imenu Mojega Očeta. V argumentih je sicer lahko predstavljena strpnost skupaj s človeškim 

dostojanstvom, da bi to dejanje opravičili, vendar noben človek, razen Boga Vsemogočnega 

nima pravice odločati o času smrti. Človeku nikoli ne bo dana oblast za izvrševanje tega 

smrtnega greha. 

Ljudje najdejo vsakovrstne izgovore, kadar jemljejo ţivljenja drugim, vendar pa noben 

izgovor ne bo upravičen, ne glede na okoliščine. To se nanaša na usmrtitev, greh splava in 

evtanazijo. Prisluhnite zdaj, vsi vi in si zapomnite, da boste strogo sojeni, če boste prelomili 

eno izmed Najsvetejših Zapovedi Mojega Očeta – Ne ubijaj. Zapomnite si, samo en Bog 

obstaja, in samo On se lahko odloča, kdaj bo komu odvzeto ţivljenje. Če boste pri polni 

zavesti prelomili to Zapoved, boste vso večnost trpeli peklenske muke.  

Rotim vas, ne popustite satanovemu pritisku, ki neprestano vzpodbuja odvzem ţivljenja, tako 

da lahko s tem ukrade duše, ki bi sicer bile namenjene za Veličastno Kraljestvo Mojega 

Očeta. 

Vaš Boţanski Odrešenik 

Učitelj in Zveličar, Jezus Kristus 

 

 

ZDRUŢITE SVOJE DRUŢINE, DA BOSTE LAHKO UŢIVALI NOVI 

RAJ NA ZEMLJI 

Sobota, 16. julij 2011 ob 23:00 



Moja draga ljubljena hči, izgubljene duše so od zunaj videti polne veselja in izgledajo, kot da 

ţivijo izpolnjeno ţivljenje. Kljub temu pa so te duše Zame izgubljene in to Me zelo ţalosti. 

Toliki v svetu ţivijo iz dneva v dan, nalagajo si polno dela in so tako zaposleni, da pri tem 

pozabljajo, da je ta Zemlja narejena iz gline, da je čas, ki ga na njej preţivijo zelo kratek, da 

se slej ko prej vse osebno premoţenje spremeni v nič in da se s smrtjo ljudje spremenijo v 

prah, vendar pa njihove duše ostanejo ţive in ne bodo nikoli umrle. Duša bo obstajala vso 

večnost. 

Moji otroci, sedaj vas prosim, da zdruţite skupaj svoje druţine in prijatelje kot eno, blizu 

Mojega Srca, kajti ko boste to storili, boste uţivali Novi Raj na Zemlji, ki bo trajal 1000 let, 

še vedno zdruţeni. To je Moja obljuba vsem vam. Odgovorno ţivite svoja ţivljenja. Vedno 

postavljajte svoje druţine pred vse ostale zemeljske stvari. Vedno zaupajte Vame. 

Pripeljite Mi vaše druţine. Če ne bodo hoteli priti prostovoljno, molite k Meni in dal jim bom 

potrebno vzpodbudo. Vedno bom uslišal tiste molitve v katerih prosite za rešitev duš. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

 

KDORKOLI SE IZDAJA ZA MENE JE LAŢNIVEC, KAJTI JAZ SE NE 

BOM NIKOLI VEČ UČLOVEČIL  

Nedelja, 17. julij 2011 ob 15:40 

Moja draga ljubljena hči, kmalu bodo nastopili zelo zmedeni časi, ko bodo, ne samo tisti, ki 

trdijo, da prihajajo v Mojem Imenu, laţnivci, ampak se bodo pojavili tudi nekateri, ki bodo 

trdili da so Jaz. Moji otroci morajo razumeti to: Prvič sem prišel kot človek, da bi rešil 

človeštvo pred grehom. Tokrat pa bom prišel Sodit. Čeprav se bodo mnogi srečali z Menoj iz 

oči v oči, v času Opozorila, to še ne bo Moj Drugi Prihod, le-ta bo nastopil šele s Sodnim 

Dnem. 

Kateri koli človek, ki trdi, da je Jaz, je laţnivec. Takšne duše, in Moja hči mnogo jih je, ne 

ţelijo nobenemu škodovati. Tako so zaslepljene s strani zavajalca, da mu jih le-ta uspe 

prepričati, da imajo, ne samo Boţanske sposobnosti, ampak da so v resnici oni Učlovečeni 

Boţji Sinovi. Toda to ni res, kajti Jaz se ne bom nikoli manifestiral v katerem koli človeku na 

tej zemlji.To se nikoli ne more zgoditi. Noben človek ni vreden takšne časti, kajti to ni bilo 

napovedano. 

Mnogi bodo zdaj prišli v ospredje in trdili da so Jaz, Jezus Kristus, Boţji Sin. Tem ubogim 

dušam porečem sledeče: padite na kolena zdaj in prosite Boga Očeta, da vas zaščiti pred 

zavajalcem. On vas hoče tako zmesti, da bi vi ne samo zmedli Moje otroke, ki pričakujejo 

Moj prihod na Zemljo, ampak tudi povečali posmehovanje s strani ateistov. Ne samo, da 



sramotite Moje Ime, ampak nezavedno odvračate ljudi od njihove vere v Boga, 

Vsemogočnega Očeta. 

Opozoriti ţelim tudi tiste, ki trdijo, da delajo čudeţe. Kdorkoli, ki trdi, da poseduje takšne 

moči, ni od Boga, kajti samo en Bog obstaja in samo On ali Jaz, Njegov ljubljeni Sin, Jezus 

Kristus, lahko počneva takšne stvari. Po drugi strani pa ima tudi satan moči. Sposoben je 

ustvarjati iluzije. V primerih čudeţnih ozdravitev, lahko satan, s pomočjo tako imenovanih 

vernih zdravilcev, ki črpajo moči iz okultizma, povzroči začasne rešitve, tako da izgleda kot 

da je šlo za čudeţ. Ampak ti čudeţi ne bodo trajali dolgo. Satan lahko tudi povzroči tako 

imenovane čudeţe,vključno z vizijami, ki jih mnogi vidijo na nebu. Ponavljam, vse to je 

iluzija in ni od Boga. 

Otroci, prav vsak dan ste skušani s strani zlobnih sil, medtem ko se trudite ostati zvesti Meni. 

Osredotočiti se morate samo Name in na Mojega Večnega Očeta. In zapomnite si, da ne 

hodim po tej Zemlji kot človek. Na Zemlji sem prisoten v Duhu, nikoli pa se ne bom 

manifestiral v katerem koli človeku. 

Vsak dan molite za vodstvo in za to, da boste lahko razločili laţi od Resnice. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

VAŠE IZBRANO OROŢJE, JE VAŠA LJUBEZEN DO MENE 

Torek, 19. julij 2011 ob 23:45 

Moja draga ljubljena hči, po tem, ko si si vzela rahel oddih, se na srečo ponovno vračaš v 

rutino. Zaradi tega boš postala močnejša, toda prosim, zapomni si, da se še vedno moraš 

osredotočati Name v vsakem trenutku. 

Moja ljubezen do vseh Mojih otrok je zelo močna in popolnoma drugačna od tiste ljubezni o 

kateri ljudje tako zelo govorijo na tem svetu. Moji otroci začutijo Mojo ljubezen, kadar 

odprejo vrata svojih duš, ko trkam na njih. Ko pridem Jaz na vrata njihov duš imajo dve izbiri: 

Ali bodo odprli vrata in me spustili noter, ali pa ne. Ko mi dovolijo vstopiti v njihove duše jih 

Moja Ljubezen pouţije. Zaradi te Ljubezni zadrhtijo od presenečenja, tako intenzivna je in 

tako veseli postanejo, da ne morejo prenehati drugim oznanjati njihovo veselo novico. 

Moji ljubljeni verni, ki Me ljubite, vedite sledeče: Zaradi vaše ljubezni in zvestobe do Mene, 

dovoljujem, da Moja ljubezen izţareva iz vas do te mere, da postane nalezljiva in se širi tako, 

da objame druge duše. Ko Me boste enkrat spustili v svoje srce, vas bom napolnil z milostjo 

Svetega Duha, da boste lahko vsem povedali to, kar vam bom Jaz zdaj povedal: 

Prvo kot prvo; ljubim vas z globoko neţnostjo v Svojem Srcu. Drugo kot drugo; zaradi Svoje 

Ljubezni do vas, bom zdaj izkoreninil zlo v svetu, tako da bom lahko vse Svoje otroke 

privedel nazaj v objem vselej ljubečega Stvarnika, Boga Očeta. 



Prosim, da nihče izmed vas, Mojih zvestih vernih, ne dovoli, da ga prevzame strah, saj se 

Opozorilo pribliţuje iz tedna v teden. Ko se bo to veliko Dejanje Mojega Usmiljenja zgodilo, 

se boste veselili. Moj Dar vam je, da se boste z njim še bolj pribliţali Mojemu Srcu. To vas bo 

tako utrdilo, da boste brez obotavljanja zapluli naproti Novemu raju na Zemlji, tako gladek bo 

namreč prehod. 

Moja Ljubezen je zdaj močnejša kot kdajkoli prej, medtem ko se vi, Moji ljubljeni verni, po 

svojih najboljših močeh trudite, da bi Mojo Besedo razširili. Uporabite vsa sredstva, ki so vam 

na voljo in povejte ljudem naj se pripravijo na Opozorilo. Vi, Moji otroci, ste pogumni. 

Mojemu ţalostnemu Srcu, ki vsak trenutek hrepeni po rešitvi vseh Mojih izgubljeni duš, 

prinašate radost in srečo. 

Zdaj se zanašam na vas, da molite z vso močjo za tiste grešnike, ki ne bodo vzdrţali 

preizkušnje, ki jo bo prineslo Opozorilo. Pojdite zdaj, Moja močna, ljubeča vojska. Vaše 

izbrano oroţje, je vaša ljubezen do Mene. V svojih srcih boste spoznali, da sem Jaz Tisti, ki 

vam zdaj govorim in da sem Jaz Tisti, ki zdaj trkam na vrata vaše duše. Vi morate zdaj 

potrkati na vrata duš vseh Mojih svetih sluţabnikov po vsem svetu in poskrbeti, da preberejo 

Moje Svete Besede. 

Vaš ljubljeni Odrešenik in Zveličar 

Jezus Kristus 

 

 

ZDAJ SE NAHAJATE SREDI VELIKE STISKE 

Sreda, 20. julij 2011 ob 23:00 

Moja hči, ti si, kot veš, ena izmed najbolj neprimernih glasnic, zaradi svojega pomanjkljivega 

poznavanja Svetih Reči. Kljub temu si ti izbrana glasnica. Vedeti moraš, da Mojih Sporočil ne 

boš zmogla zagovarjati s kakršnokoli resnično avtoriteto, zato ostani tiho, ko bodo od tebe 

zahtevali, da opredeliš Moja Sporočila. 

Izzvali in spodbujali te bodo, da bi se pridruţila verskim, in še posebej teološkim 

argumentom, toda tebi ni več potrebno odgovarjati ali podeljevati lastne interpretacije 

odgovorov. Zaradi tega Dela, te ne bodo marali. Med Mojimi vernimi bo nastalo duhovno 

ljubosumje, še posebno med teologi in tistimi, ki so vse svoje ţivljenje preučevali Sveto 

Pismo, zato ostani tiho, kajti nimaš potrebnega znanja, niti, kot sem ti povedal ţe prej, 

avtoritete, da bi to storila. 

Preprosto sledi Mojim navodilom in se drţi zase. Vsekakor odgovarjaj na molitvene prošnje 

in pomagaj zdruţiti vse Moje verne in zveste ljudi, ki so obljubili, da bodo podprli to Delo.  

Čas je zdaj kratek. Vse se bo zgodilo zelo hitro. Opozorilo je zdaj zelo blizu, zato ni več 

veliko časa za molitev za tiste uboge duše, ki se bodo pogubile. Z molitvijo Roţnega Venca 

Boţjega Usmiljenja za te duše, bo več milijonov ljudi rešenih. 



Moji Otroci, zdaj se nahajate na polovici Stiske, ki je bila napovedana v Svetem Pismu. Druga 

polovica Stiske - Velika Stiska, se bo pričela kot sem povedal, pred koncem leta 2012. To v 

tebi, Moja hči, ne sme vzbuditi strahu, ampak se moraš, zaradi tega, zavedati kako nujno 

potrebno je, da Moji otroci molijo za Mojo pomoč. 

Zaradi molitev Mojih glasnikov po vsem svetu, ţe zdaj začenja moč Novega Svetovnega 

Reda, ki ga vodijo prostozidarske sile, slabeti in se razpletati pred vašimi očmi. Še veliko več 

teh svetovnih, prevlade ţeljnih organizacij bo poniţanih, ko bodo morale, zaradi svoje zlobe, 

odgovarjati ne samo Bogu Očetu, ampak tudi tistim, za katere so odgovorni na tej Zemlji.  

Opazujte zdaj, kako skupine mogočnih korporacij poskušajo prekositi druga drugo, prekriti 

lastne grehe in skriti Resnico pred tistimi na visokih poloţajih, katerih se bojijo. To povzroča 

molitev, Moji otroci. Bog Oče jih zdaj kaznuje, še preden bi lahko uresničili njihov zloben 

načrt, ki ga pripravljajo, da bi pridobili nadzor nad Mojimi otroki. 

Nahajate se v teţkih časih, otroci, kajti satanov vpliv še nikdar doslej ni bil tako velik, kot je 

zdaj v teh njegovih poslednjih dneh njegove vladavine na Zemlji. Otroci – vsi vi - borite se 

proti njegovi zlobi. Samo poglejte kakšno upostošenje povzroča, ko hujska brata proti bratu, 

drţavo proti drţavi, ko povzroča sovraštvo in nespoštovanje med vsemi vami. In potem je tu 

še čisto sovraštvo, ki ga on vsaja v Moje otroke, do Mene, njihovega ljubljenega Odrešenika. 

Sovraštvo, ki ga vzpodbuja do Mojega Očeta je doseglo epidemične razseţnosti. Najmočnejša 

oblika sovraštva, ki je lahko izkazana Mojemu Očetu, je ko človek zanika Njegov Obstoj. 

S kakšno tesnobo se soočate v današnjem svetu, otroci! Nihče ne more ignorirati globokega 

vznemirjujočega nemira, ki ga povzroča satan in na milijone njegovih demonov, prisotnih po 

vsem svetu. Moja ljubezen bo zdaj dokazana vsem vam. Zdaj ponovno prihajam, preko 

Opozorila, da bi vas rešil, po Usmiljenju Boga Očeta. Verujte v Mene in Mojega Večnega 

Očeta in ničesar se ne boste bali. Če boste ignorirali to kar se dogaja v teh časih, se ne boste 

mogli ustrezno pripraviti.  

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

VSI LJUDJE BODO PRISLUHNILI BESEDAM MOJEGA SINA, 

PREDEN BO NAPOČIL ČAS ZA NJEGOV PRIHOD 

Drugo Sporočilo Boga Očeta 

Sobota, 23. julij 2011 ob 17:15 

Prihajam v Imenu Svojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa. 

Moja izbrana hči, čeprav včasih nisi dovolj pozorna na Besede Mojega ljubljenega Sina, ko te 

kliče, si zrasla v Mojih Očeh, zaradi svojega Daru, ki si Mu ga dala. Tvoj dar, da si postala 

duša ţrtev, da bi pomagala reševati na milijone duš, Mu prinaša solze sreče in olajšanja; kajti 

toliko duš, vsako sekundo dneva, za vsak tvoj dih, pada v peklenski ogenj. Moj Sin zdaj ţeli, 



da se Mu popolnoma predaš, Moja hči. Ne obotavljaj se in upoštevaj prav vsak Njegov ukaz. 

Tvoje srce je polno ljubezni in sočutja, ne samo za mojega preljubega Sina, ampak tudi do 

vseh Mojih otrok. Zdaj ko se te je dotaknil Sveti duh, boš v trenutku začutila ljubezen do 

tujcev, v katerih boš videla Mojo Luč. Moja hči, zdaj so ti bile podeljene milosti, da lahko v 

vseh ljudeh prepoznaš ljubezen in tudi zlo. V ubogih, zapeljanih dušah boš tudi lahko hitro 

prepoznala greh. 

Zaradi tega Dela se moraš zdaj obdati z vsakovrstno zaščito. Moja hči, Jaz bom zaščitil tebe 

in tvoje ljubljene, kajti od zdaj naprej te bo hudobec še močneje napadal. Moli in Me prosi za 

zaščito prav vsak dan, in ne bo ti potrebno prestajati tega intenzivnega preganjanja. Zdaj Me 

moraš prositi naj ti pomagam širiti ta Sporočila, tako da bodo ljudje prisluhnili Glasu Mojega 

Sina in le-tega spoštovali, na način kot bi morali. 

Moja glasnica, Moja hči, le malo razumeš kaj se od tebe zahteva. Vseh informacij ne moreš 

naenkrat sprejeti. Zdaj te bom Jaz navdahnil in z Mojim vodstvom boš izpolnila napovedane 

prerokbe, ko se bodo Besede Mojega Sina razširile povsod po svetu, prav tako kot Sveti 

Evangeliji. Vsi ljudje bodo prisluhnili Besedam Mojega Sina, preden bo napočil čas za 

Njegov Prihod. Tebi je bila dana ta naloga in za ta Dar – za to veličastno prošnjo iz Nebes, 

moraš v poniţnosti biti hvaleţna. 

Moja hči, dana ti bo vsakovrstna pomoč, vendar moraš vselej ubogati Mojega Sina. Vstani 

zdaj, Moja hči, kajti človeštvo mora prisluhniti Besedam Opozorila, ki jih daje Moj Sin, tako 

da dušam ne bo potrebno trpeti peklenske muke, če bi umrle v smrtnem grehu, brez da bi jim 

najprej Moj Sin, v času Opozorila, podelil moţnost Odrešenja. Naj Moj mir zdaj preplavi 

tvojo dušo. Moje Srce obdaja vsak tvoj korak. Nikoli ne čuti, da si sama pri tem Delu, kajti 

vodim te vsako minuto dneva. 

Bog Oče 

 

 

AVGUST 2011 – MESEC POSVEČEN ODREŠENJU DUŠ 

Sobota, 23. julij 2011 ob 17:30 

Moja ljubljena hči, tako zelo me osrečuješ. Tvoja popolna izročitev Meni zdaj pomeni, da 

lahko rešim še več duš. Ti si duša ţrtev, Moja hči, sicer ti še ni popolnoma jasno kaj to 

pomeni, ampak sčasoma ti bo postalo. Do takrat pa boš postala tako močna, da ti bo trpeti 

Zame prineslo veselje in ne ţalost. To ne bo lahko, vendar delati Zame, tvojega ljubljenega 

Odrešenika, nikoli ne more biti lahko.  

Po navdihu Boga, Mojega Večnega Očeta, si bila spodbujena, da Mi daruješ to poslednjo 

ţrtev. To je zelo posebna milost, Moja hči, čeprav kot takšna ne bo izgledala v človeškem 

smislu, kajti Moje Milosti ne prinašajo vedno sreče in veselja v tvoje ţivljenje. Moje Milosti 

lahko prinašajo trpljenje, ampak istočasno tudi resničen vpogled v Moje Veličastno 

Kraljestvo. 



Mnogo, mnogo ljudi na svetu sestavlja Mojo dragoceno vojsko. Oni bodo reševali duše z 

molitvijo, osebnim trpljenjem in širjenjem Moje Besede. Močnejša kot bo Moja vojska pri 

reševanju duš, manjši bo vpliv Kazni. 

Vse Svoje otroke prosim, da v mesecu avgustu dnevno molite Roţni Venec Boţjega 

Usmiljenja za vse izgubljene duše, ki ne bodo preţivele Opozorila. Prosim vas tudi za en dan 

posta v tednu, kot tudi vsakodnevni obisk Maše in da prejemate Mojo Najsvetejšo Evharistijo. 

Če vas bo dovolj veliko to upoštevalo v avgustu, ki ga kličem »mesec odrešenja duš«, potem 

bo rešeno na milijone duš po vsem svetu. Storite to Zame, otroci, in postali boste del Mojega 

Veličastnega Kraljestva. Vaše duše se mi bodo v trenutku vaše smrti pridruţile v Raju. To je 

Moja svečana obljuba. 

Ljubim vas otroci. Zdaj pojdite in tvorite najmočnejšo vojsko na svetu, Vojsko Ljubezni, 

Vojsko Odrešenja. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Zveličar Človeštva 

Jezus Kristus 

 

 

 

BOG OČE BO PREPREČIL NAČRT STRMOGLAVLJENJA VALUT 

Nedelja, 24. julij 2011 ob 23:00 

Moja draga ljubljena hči, zvestoba in vdanost Mojih vernih Meni in Mojemu Večnemu Očetu, 

ţe ustvarja veliko razliko. Vi, Moji otroci, morate vedeti, da vaša zvestoba povzroča v Mojem 

Srcu takšne plamene, da je čutiti, kot da bo počilo od Ljubezni do vas. Nebesa se zdaj 

veselijo, ko gledajo kako Me vi, Moji ljubljeni otroci, častite s tako veliko vnemo in 

vdanostjo. V svoji duši veste,da sem Jaz Tisti, ki vam zdaj govorim. Jaz sem Tisti, ki 

prinašam v vaša srca takšen občutek ljubezni in neţnosti. 

Sporočilo imam za vse vas, otroci, ki sledite Mojim Najsvetejšim Boţanskim Besedam na tej 

spletni strani. V sodobnem svetu moram komunicirati na takšen način. Ta in drugi 

komunikacijski kanali bodo uporabljeni, da zagotovim, da bodo Moji Besedi prisluhnili in jo 

občutili vsi verujoči, neverujoči in tisti, ki Me sploh ne poznajo. 

Prosim vedite, da vsak trud, ki ga storite iz ljubezni do Mene, obrodi sadove. Jaz slišim prav 

vsakega izmed vas. Vem za radost, ki sem jo prinesel v vašo dušo. Sprejemam način vašega 

dela, glede tega kako širite Mojo Besedo. Prav vsakega izmed vas bom nagradil s posebnimi 

milostmi in naklonjenostmi. Prosim, prosite Me, da prisluhnem vašim molitvam. Pridite k 

Meni. Prisluhnil bom vašemu klicu. 

Ţe zdaj pričenja delo Novega Svetovnega Reda razpadati po šivih. To je posledica molitev – 

vaših molitev. Bog, Večni Oče bo uničil tiste, ki še naprej snujejo ostudne načrte za 



strmoglavljenje svetovnih valut, kot tudi politične voditelje, katerih se poskušajo znebiti. 

Njegova Roka bo še naprej padala na te ljudi in vas tako varovala, otroci. 

Prosim, pozivam vas vse, da razširite novico o teh Sporočilih čim več vplivnim glasovom, 

tudi medijem. Veliko jih bo sicer mislilo, da se vam blede, ko boste govorili o teh Sporočilih. 

Ne bojte se, kajti milosti, ki jih boste prejeli zaradi vašega dela, zdaleč presegajo začetne 

zlorabe, ki jih boste prestajali. 

Pojdite, Moji ljubljeni otroci, z ljubeznijo in veseljem v vaših srcih, kajti Moja Beseda mora 

biti sprejeta. Končno se zavedate, da sem Jaz z vami, tako da lahko okrepim vezi ljubezni do 

vseh Mojih vernih, katere sem izbral in jih privedel bliţe Mojemu Presvetemu Srcu. Moja 

Predragocena Kri, katero sem prostovoljno prelil za vsakega izmed vas, da bi bili lahko 

rešeni, vas prekriva prav vsak dan. 

Vi ste Moja ljubljena vojska. Skupaj se bomo vzdignili in vse vaše brate in sestre pripeljali 

nazaj v njihov veličastni dom, ki jim upravičeno pripada. 

Ljubim in cenim prav vsakega izmed vas, otroci. Nikoli ne pozabite, da ko molite k Meni 

vsak dan, izgovorite to molitev:  

»O moj preljubi Jezus, drži me v Svojem Naročju. Naj moja glava počiva na Tvojih 

Ramenih, da me boš lahko privedel v Svoje Veličastno Kraljestvo, ko bo prišel čas za to. Naj 

Tvoja Predragocena Kri teče preko mojega srca, da bova lahko združena kot eno. Amen.« 

 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

 

 

SATAN JE NEMOČEN NAD MOJIMI ZVESTIMI VERNIMI 

Ponedeljek, 25. julij 2011 ob 9:00 

 

Moja ljubljena hči, ponovno ti z velikim veseljem govorim o spreobrnjenju, ki se ta trenutek 

dogaja v svetu. Zaradi satanovega vpliva ljudje izvršujejo vedno več grozodejstev, zaradi tega 

pa se vedno več Mojih otrok pričenja spraševati zakaj prevladuje toliko umorov v svetu. 

Zaradi zla, ki je v svetu bo prišlo spoznanje, da satan v resnici obstaja. Tisti, ki ne verjamete, 

da on obstaja, Mi dovolite, da vam razloţim, kako lahko zaznate njegova zlobna dejanja. 

 

Vsakič, ko so Moji otroci priče umorom, samomorom, vojni, vladni korupciji in oblastnikov, 

pohlepu, aroganci, in nepravičnosti, vedite da vse to povzroča satan. Hudobec v teh časih zelo 

obupno ţeli zastrupiti misli Mojih otrok. V tem zgodovinskem času, bo naredil vse kar je v 

njegovi moči, da zastrupi misli Mojih otrok, tako intenziven je njegov bes. Vi , Moji otroci, 

ste njegove tarče. Čeprav z lahkoto zastruplja tiste duše, ki se prepustijo na široko odprte 

njegovemu vplivu - tiste, ki neprestano iščejo lastno hvalo na Zemlji - pa mu je vedno teţje 



zastrupljati duše Mojih zvestih vernih. Tako zelo so blagoslovljeni, z darom Svetega Duha, da 

je on, satan, nemočen proti njim. 

 

Tisti, ki izpolnjujejo Moja navodila po molitvi, bodo postali močnejši v mislih in duhu. S tem 

ko bodo molili, jim bo vseeno, če bo satan besnel nad njimi, kajti njihov ščit bo zelo močan. 

To še ne pomeni, da vas ne bo na vse moţne načine skušal zapeljati po poţelenju mesa. To še 

ne pomeni, da vas ne bo trpinčil s tem, da bo šepetal v ušesa tistih, ki so vam blizu, in ki jih vi 

ljubite. Ostanite neomajni, Moji verni, kajti zaradi vaše vztrajnosti bo uničen za vedno. Zaradi 

spreobrnjenja, ki se širi, bo postal nemočen, otroci. Kajti le kako naj vas prisili piti iz njegove 

čaše, polne sovraštva do človeštva, ko pa vas ne ţeja po njegovih praznih obljubah? Močnejši 

kot ste, manj vas bo nadlegoval.  

 

Vedite, da ko ste priča globalnemu nemiru, je na delu zavajalec. Moji verni lahko zdaj takoj 

prepoznajo satanovo zlobo, kajti njegova dela so tako zelo očitna. Molite, da bodo tudi vaši 

bratje in sestre prepoznali njegova zlobna dela. Šele ko bodo neverujoči končno sprejeli 

satanov obstoj, se bodo zatekli k Meni po zaščito. 

 

Molite zdaj za globalno spreobrnjenje, ki se bo zgodilo ne samo zaradi Opozorila, ampak tudi 

zaradi Resnice. 

 

Vaš ljubljeni Učitelj in Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

KLIC REDOVNIKOM IN REDOVNICAM RIMOKATOLIŠKE CERKVE  

Ponedeljek, 25. julij 2011 ob 21:00 

Moja draga ljubljena hči, kot je bilo napovedano, se je beseda o Opozorilu pričela hitro širiti.  

Moji sveti sluţabniki trpijo, Moja hči. Prosim te, da prosiš vse, ki berejo Moja sporočila, naj 

močno molijo za vse svete sluţabnike - duhovnike, redovnice, pastorje in vse tiste, ki so na 

čelu Krščanskih kongregacij povsod po svetu. 

Katoliška Cerkev je zdaj preganjana preko svoje vzdrţljivosti. Satan in njegova vojska 

napadajo Rimokatoliško Cerkev od znotraj. Njegova ţelja je spodkopati Mojo Cerkev preko 

hudobnih duhovniških zlorab, ki so pripeljale do te grozne situacije. 

Ubogi otroci, ki so morali trpeti spolne zlorabe, so bili napadeni s strani satanovih 

sluţabnikov, ki so bili navzoči v tistih svetih sluţabnikih, ki so se prepustili zapeljevanju 

hudobca. 

Satan je navzoč v Moji Cerkvi, ker jo ţeli zrušiti. Kar pa zadeva Moje nedolţne redovnice in 

duhovnike, tudi oni so ţrtve predsodkov tistih, ki jih krivijo za grehe drugih. 



Moj poziv Mojim ljubljenim duhovnikom, redovnicam in svetim sluţabnikom je sledeč: Ne 

vdajte se. Zapomnite si, da boste, če boste zmogli prenašati te predsodke, zaradi teh 

preizkušenj povzdignjeni v Mojih Očeh. Naj vam obrišem solze, kajti zdaj vas preganjajo kot 

še nikoli doslej niso preganjali Moje Cerkve.  

Vi, moji ljubljeni sluţabniki, ste Moji apostoli in se nikoli ne smete vdati tem zunanjim 

pritiskom. Nikoli se ne smete odreči Mojemu klicu, kajti zapomnite si, Jaz sem vaša Cerkev. 

Zelo sem ţalosten in jočem za vas. Zdaj trpite zaradi grehov vaših bratov in sester, ki so 

podlegli hudobcu. Molite, molite, molite zdaj za pogum, da boste dostojanstveno oznanjali 

Mojo Sveto Besedo. 

Zdaj, bolj kot kdajkoli poprej, potrebujem vašo podporo. Potrebujem vas, da lačnim in 

razočaranim vernikom podeljujete Zakramente. Prosim, ne zapuščajte Me, še posebej v teh 

časih, ko se je satan infiltriral v Krščansko Cerkev s svojimi privrţenci. Spreobrnite se in 

močno molite, da se boste rešili pred laţnim prerokom, ki se sprehaja po Vatikanskih hodniki. 

Kmalu se bo pojavil. Če mu boste sledili, vas bom za večno izgubil. To je Moja obljuba. 

Poniţno pokleknite in pokličite Svetega Duha, da razsvetli vašo dušo, da boste lahko 

razločevali Resnico od laţi, katero vas bo laţni prerok prisilil sprejeti.  

Ne obupajte nad preizkušnjami, ki jih doţivljate. Sprejmite jih. Zaradi preizkušenj boste 

prejeli moč na duši in duhu.Nato boste s poniţnostjo, dostojanstvom in močjo vodili Moje 

otroke do konca časov. Bodite pogumni. Jaz vas vodim. Obrnite se k Meni in Me prosite še za 

več milosti, ki vas bodo naredile močnejše pri vašem Boţjem Poslanstvu. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

SPOROČILO DEVICE MARIJE: »DUŠA ŢRTEV« 

Četrtek, 28. julij 2011 ob 14:25 

Moj otrok, z velikim veseljem ti prihajam naproti, da bi te vodila pri tvojem Poslanstvu, v 

katerem pomagaš mojemu ljubljenemu Sinu, Jezusu Kristusu, pri reševanju še več duš. 

Nebesa se zelo veselijo nad tem, da si se dokončno predala Bogu Očetu, Najvišjemu, s tem da 

si postala duša ţrtev. 

Ti, moj otrok, boš zdaj pomagala rešiti tiste duše, ki bi sicer bile namenjene za pekel. Tvoje 

darovanje bo nagrajeno s posebnimi milostmi, ki ti bodo dale moči, da boš laţje prestajala 

preizkušnje. Tvoj duh bo zdaj tako okrepčan, da ti materialne reči ne bodo več veliko 

pomenile. 

Vedno kliči mene, svojo Mater in učiteljico, da te bom lahko privedla v Naročje svojega  

preljubega Sina, Jezusa Kristusa in Boga Najvišjega. Moli zdaj, da se boš lahko primerno 

pripravila za to pomembno nalogo in se ji posvetila. 



Vedno te bom prekrivala s svojim Svetim Plaščem .Ti, moj dragi otrok, boš vedno blizu 

mojemu Srcu. 

Tvoja ljubljena Mati 

Kraljica Angelov 

 

 

 

 

MOLI ZA DUŠE, KI SO NA POTI POGUBLJENJA IN NE BODO 

PREŢIVELE OPOZORILA 

Četrtek, 28. julij 2011 ob 15:30 

Moja hči, duhovna suša, ki si jo nekaj zadnjih dni doţivljala, ko ti je bilo teţko moliti, je bilo 

delo zavajalca, ki te hoče odvleči stran od Mene.  

Zdaj ko si dala svojo dokončno zaobljubo, da postaneš duša ţrtev za Mojega Večnega Očeta, 

da bi Mi tako pomagala reševati duše, ti bo podeljena dodatna zaščita, ki te bo varovala pred 

napadi zavajalca.  

Zdaj je prišel čas, ko je potrebno veliko moliti, kajti to je vaša zadnja priloţnost, otroci, da 

pomagate rešiti tiste duše, ki ne bodo preţivele Opozorila. Prosim, prisluhnite Mojemu klicu 

in močno molite za te uboge, izgubljene otroke v mesecu Avgustu, ki je posvečen kot Mesec 

Odrešenja Duš.  

Vsem molitvenim skupinam sporočite naj sledijo Mojim navodilom po vsakodnevnem obisku 

Maše, prejemanjem Evharistije in enem dnevu posta v tednu, cel mesec avgust. Ne 

podcenjujte moči vaših molitev, ko gre za reševanje duš. 

Pričnite z molitvijo za tiste člane vaše druţine, ki so v grehu ali ne verujejo. To vključuje 

bliţnje prijatelje in znance, ki so prostovoljno obrnili hrbet Mojim naukom in ki delajo 

drugim krivice. Oni zdaj potrebujejo vaše molitve. 

Medtem ko se bliţa dan Opozorila, je čas za tiho premišljevanje. Zdaj je potrebna tiha, 

neprekinjena molitev in poboţnost. Svojim svetim sluţabnikom povsod po svetu 

zapovedujem naj spodbujajo Moje otroke k molitvi za pogubljene duše. Samo molitev jim 

lahko zdaj pomaga, še posebej molitev Roţnega Venca Boţjega Usmiljenja. 

Zdruţite se v ljubezni do Mene. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 



 

 

VI NE PRIPADATE SATANU, VI PRIPADATE MENI IN MOJEMU 

VEČNEMU OČETU 

Sobota, 30. julij 2011 ob 15:30 

Moja draga ljubljena hči, so trenutki, ko misliš, da ne boš sposobna prenašati preizkušenj, ki 

jih prestajaš zaradi Mojih Sporočil, vendar se ne smeš bati. Ni potrebno imeti občutka strahu. 

Najprej Mi dovoli, da ti odvzamem tvoje strahove tako, da popolnoma zaupaš Vame, in boš 

osvobojena. 

O kako so Moji otroci pozabili na moč Moje Boţanske Vladavine, Moja hči. Če bi lahko 

samo za trenutek odloţili svoj ščit, bi lahko jasno videli kako se razpleta Moj Boţanski Načrt 

za človeštvo. Ta ščit, ščit človeškega razuma, ki ga vodi človeška logika je kakor iz sena in 

vnetljiv zaradi napredkov, ki jih je človek dosegel v znanosti. Ta ščit izgleda trden, vendar je 

brez vsebine. Kljub temu pa človek misli, da mu nudi zaščito pred Resnico, Resnico Boţje 

Navzočnosti. 

Vaš ščit, Moji otroci, zaradi katerega Jaz in Moji Nauki ne moremo vstopiti v vaše ţivljenje, 

bo vaš propad. Sčasoma vam ne bo nudil nobene zaščite več in bo pogorel v trenutku, tako 

hitro kot slama, da boste ostali goli. Vaša golota vam bo sčasoma razkrila satanove prevare in 

vse njegove prazne obljube po posvetni varnosti, ki v resnici sploh ne obstaja. Človeška trma, 

zaradi katere človek ne more sprejeti Obstoj Mojega Večnega Očeta, bo povzročila, da bo le-

ta izgnan v temo. 

Ko boste kmalu videli kako se bo Moja Luč - Plameni Moje Ljubezni - prikazala na nebu, ne 

podvomite. To ne bo utvara.To bo resničnost. Takrat se morate poniţati in tako odpreti svoje 

oči za Resnico. Ne zapirajte oči in ne bojte se. Mojo Navzočnost morate sprejeti kot vašo 

zadnjo priloţnost za odrešenje. Jaz sem Tisti, ki bom prišel, da bi vas objel v Svojem Naročju. 

To sem Jaz, vaš Odrešenik, ki bom ponovno prišel, da bi vas pripeljem nazaj iz roba teme in 

obupa. Povedal sem vam, da vas ne bom nikoli zapustil. Nikoli vas ne bom prepustil satanu, 

kajti vi ne pripadate njemu. Vi pripadate Meni in Mojemu Večnemu Očetu, vašemu 

Stvarniku. Ko boste zagledali Moje Plamene Slave na nebu, se razveselite. Vsi vaši dvomi, ki 

ste jih kdaj koli imeli o Obstoju Boga Očeta, se bodo razblinili. Če ţelite izkoristiti milosti, ki 

jih bo prineslo Opozorilo vaši duši, da bi bili lahko rešeni, morate postati majhni v Mojih 

Očeh in Me prositi, da vam odpustim vaše grehe. Tako bo Moja Ljubezen preplavila vaše 

duše in vrnili se boste k Meni in vašemu zakonitemu domu. Če se boste zaradi vaše arogance 

in razumskih razlogov uprli Mojemu Usmiljenju, boste izgubljeni. 

Pričakujte zdaj Moje Usmiljenje z veseljem in navdušenjem, kajti ponovno boste postali 

celoviti. Prerodili se boste. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 



 

 

BODITE PRIPRAVLJENI V VSAKEM TRENUTKU 

Ponedeljek, 1.avgust 2011 ob 23:00 

Moj draga ljubljeni hči, zdaj si končno resnično zdruţena z Menoj. Zdaj boš spoznala, zakaj 

je tako nujno potrebno pomagati ljudem, da odprejo svoje oči, da se bodo lahko spreobrnili in 

tako vstopili v Kraljestvo Mojega Očeta. 

Tako veliko ljudi Me v teh časih zasmehuje. Kadar verniki s spoštljivostjo omenjajo Moje 

Ime, se posmehujejo tudi njim in se iz njih norčujejo. Tukaj so tudi tisti, ki postanejo jezni 

ko so izzvani v Mojem Imenu. Obstajajo tudi drugi, ki me ne samo zavračajo, ampak me 

tudi sovraţijo. Še nikoli doslej ni bilo v svetu tako veliko ljudi, ki bi se odvrnili od vere. 

Tako veliko duš zavrača vsako misel, da Jaz ali Moj Večni Oče obstajava. Menijo, da ni 

pomembno ali verujejo ali ne, da to ni pomembno za njihovo ţivljenje. Mnogi od teh mlačnih 

vernikov nemarno zavračajo Moje Nauke, katere zgolj hlinijo. Oni verjamejo, da bodo imeli 

kasneje v ţivljenju še dovolj časa, da ga posvetijo svoji veri. To velja zlasti za mlado 

generacijo, ki meni, da se veri za zdaj še ni potrebno posvečati. Oni mislijo, da imajo pred 

seboj še veliko časa, da bodo lahko častili Mene, njihovega ljubljenega Odrešenika in Mojega 

Večnega Očeta. Zaradi tega so starejši ljudje nagnjeni k temu, da ponovno obnovijo svojo 

vero v poznejši dobi ţivljenja, ko pričnejo razmišljati o prihodnjem ţivljenju. 

To kar človek ne razume je, da lahko umre vsak trenutek, kadarkoli, v kateremkoli starostnem 

obdobju, od rojstva do pozne starosti. To ni pomembno. Človek mora biti pripravljen v 

vsakem trenutku. 

Vse vernike rotim, da molijo za dar razločevanja, da bodo tako mladim pomagali odpreti oči 

za ljubezen, ki jo imava Jaz in Moj Večni Oče do vsakega izmed njih. Pomagajte jim, da bodo 

odprli svoje oči za obljubljeni Raj. To je zdaj vaša dolţnost do Mene, zato da ne izgubim 

Svojih mladih otrok zaradi laţi, ki jih širi satan v današnjem svetu. 

Pomagajte Mi rešiti vse tiste, ki verjamejo, da je pred njimi še dovolj časa, da poskrbijo za 

svoje duše, v pripravi na Novi Raj na zemlji, ki se pribliţuje in ki bo, kot bi trenil z očmi, 

postal realnost, ko večina od vas tega ne bo niti pričakovala. 

Vaš ljubljeni Učitelj in Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

VPRAŠANJA JEZUSU 

Ponedeljek, 1. Avgust 2011 ob 23:30 



Po tem ko je glasnica prejela Sporočilo z naslovom »Bodite pripravljeni v vsakem trenutku«, 

je videla Jezusovo sliko, na kateri je izgledal ţalostno. Potem Mu je postavila številna 

vprašanja na katera je On odgovoril. 

Vprašanje Jezusu: » Ali si ţalosten?« 

Odgovor: »Da, in izčrpan. Grehi človeštva lomijo Moje Srce na dvoje.« 

Vprašanje Jezusu: »Kaj bi pomagalo?« 

Odgovor: »Veliko molitve. Poboţnost Mojih vernih, z vsakodnevno molitvijo Roţnega Venca 

Boţjega Usmiljenja in Svetega Roţnega Venca, bo rešila Moje otroke. Moji verni morajo 

vztrajati četudi je to teţko.« 

Vprašanje Jezusu: » Kaj te najbolj vznemirja?« 

Odgovor: » Tisti, ki Me ne samo sovraţijo, temveč so se tudi odločili častiti satana v 

nespodobnih ritualih, kjer ne morejo videti kako se jim laţe.« 

»Moji sveti sluţabniki, ki so izgubili svojo ljubezen do Mene.« 

»Tisti, ki preganjajo druge.« 

»Morilci, ki so brezobzirni do ţivljenja Mojih otrok.« 

»Splavi, najhujša oblika genocida. Vsak trenutek prelivam solze zaradi Svojih malčkov, ki 

nikoli ne dobijo priloţnosti, da bi se rodili.« 

»Vojna in lakota, ki ju povzročajo običajno tisti, ki, če bi se znašli sredi bojnega polja, bi 

strahopetno pobegnili stran. Mnogi izmed teh ljudi, ki napovedujejo vojne, to počnejo samo 

zato, da bi si pridobili moč. Močno me ţalijo.« 

Vprašanje Jezusu: »Kaj te osrečuje?« 

Odgovor:« Vera Mojih vernih in tistih, ki Mi odločno pomagajo pri reševanju duš. Ljubim jih 

z veliko neţnostjo in sočutjem. V Kraljestvu Mojega Očeta bodo bogato nagrajeni.« 

Zaključek. 

 

BOG OČE: ENO IZMED NAJNUJNEŠIH SPOROČIL SVETU 

Torek, 2. Avgust 2011 ob 20:15 

Prihajam v Imenu Svojega Sina, Jezusa Kristusa. Jaz sem Bog Oče in ţelim govoriti vsemu 

svetu. Moj namen je, da omilim ostrino Kazni in tako dam ljudem priloţnost, da odprejo svoja 

srca Resnici Mojega Obstoja. Oni, Moji dragi otroci, morajo vedeti, da sem Jaz najprej Bog 

Usmiljenja, šele nato Bog Pravičnosti. 



Moje Usmiljenje je bilo podaljšano do izredni mej. Zaradi moči molitve bom v Usmiljenju 

zadrţal Svojo Roko, da bo človek lahko zmanjšal sovraštvo, ki je prisotno v mnogih dušah po 

svetu. 

Pazite se, Moji otroci. Opozarjam vas, da če ne boste uspeli zaustaviti širjenja greha, bo to 

privedlo do kazni, ki bo uničila večino človeštva. Na svet bi prišla takšna kazen, kot v času 

Noeta, ko je potop uničil zemljo. 

Vam, Svojim nehvaleţnim otrokom, ne bom več dovoljeval, da uničujete tiste, ki Mi 

izkazujejo zvestobo. Niti ne bom stal ob strani in dopustil Enemu Svetovnemu Redu, da 

zastruplja Moje Stvarstvo, Moje otroke, Mojo Zemljo. 

Prisluhnite zdaj enemu izmed zadnjih opozoril človeštvu: Odpovejte se zdaj grehu in boste 

rešeni. Odpovejte se slepi vdanosti satanu in njegovim zapeljivim čarom, ki vas privlačijo 

zaradi samoljubja in materialnih čudes. Če boste še naprej oskrunjali ta prečudoviti svet, ki je 

bil ustvarjen iz ljubezni do vas, kot to počenjate, kmalu ne bo več obstajal, da bi mu 

prizadejali nadaljno škodo. 

Jaz sem Bog Ljubezni, počasen za jezo, toda zmanjkuje Mi potrpeţljivosti.Vi, ki 

pohabljate in uničujete Moje otroke, po vojnah in nadzoru svetovnih financ, vedite, da 

so vam šteti dnevi. Kmalu bo nastopila vaša zadnja priloţnost za odrešenje. Če se ne 

boste primerno odzvali v času velikega Daru Usmiljenja – Opozorila, boste uničeni vi in 

vaši sluţabniki. 

Moja Slava bo razkrita vsakemu moškemu, vsaki ţenski in vsakemu otroku. Tisti, ki bodo 

izbrali pot, ki vodi v Moje Kraljestvo, bodo imeli Večno Ţivljenje. Tisti, ki ne bodo izbrali te 

poti, bodo izkusili takšno temo, kot si jo ne morejo niti zamisliti niti ţeleti. 

Satanovi privrţenci, ki zavestno malikujete njegovo zlobo, poslušajte zdaj Mojo Obljubo: 

Vam, Mojim izgubljenim otrokom, bo še enkrat ponujena Roka ljubezni in miru v času 

Opozorila. Sprejmite jo, ker bo le-ta vaša rešilna bilka, ki vas bo vodila nazaj v Naročje Moje 

Ljubezni. Če boste ignorirali Moje prošnje, boste trpeli vso večnost in se nikoli več ne boste 

vrnili v okrilje Moje ljubljene druţine. 

Moj hči, to je zdaj eno izmed najpomembnejših opozoril, za rešitev tvojih bratov in sester 

pred mučnim ognjem večnega pogubljenja. 

Najvzvišenejši Kralj 

Bog, Vsemogočni Oče 

 

SPOROČILO DEVICE MARIJE: V SVETU SE BOM PRIKAZOVALA SAMO ŠE 

NEKAJ ČASA 

Sreda, 3. Avgust 2011 ob 9:45 

Moj otrok, ni se potrebno bati pri tem Delu, kajti napovedano je bilo, da se bo zgodilo 

spreobrnjenje. Na ţalost ne bodo vsi ljudje rešeni, niti ne morejo biti. Tisti, ki preganjajo 



mojega ljubljenega Sina v teh časih, so hujši od tistih, ki so ga usmrtili v času Kriţanja. Zato 

ker je moj Sin umrl, da bi rešil človeštvo pred grehom, so se ljudje naučili kako pomembna je 

poboţnost do mojega Sina. Mnogi, ki poznajo Resnico, se na to ne ozirajo.  

Tolikokrat sem bila poslana, da bi po vsem svetu vzpodbujala molitev, kljub temu pa so bila 

moja opozorila, ki sem jih dala otrokom, s časom pozabljena. Ko se v teh časih prikazujem po 

glasnikih v različnih drţavah, le-te ne samo ignorirajo ampak tudi zasmehujejo. Moja 

navzočnost in znamenja, ki jih kaţem na nebu ter drugi pojavi so zavrnjeni. Celo duhovniki in 

škofje se ne ozirajo na moja opozorila.Tudi oni ne verjamejo več v Boţje posege. Kako 

zaslepljeni so, ko zavračajo mojo pomoč, pomoč njihove ljubljene Matere. 

Moj Sin tako zelo trpi zaradi zla, ki ga prinaša greh, da ga je v teh časih boleče gledati v tej 

agoniji. Moji otroci se sploh ne zavedajo kako zelo On trpi zaradi človekove krutosti. 

Moj otrok, opomni moje otroke, da se bom v svetu prikazala samo še nekajkrat, ker je prišel 

čas poslednje bitke, ko bom strla kači glavo. 

Moji otroci se morajo zavedati kako zelo jih moj Sin ljubi in ceni. Pozivam jih naj odprejo 

svoja srca in Mu izkaţejo ljubezen in sočutje, ki si ju On zasluţi. On, vaš Odrešenik, ki je 

prostovoljno sprejel smrt v svoji najokrutnejši obliki, da bi vas rešil, ţeli zdaj rešiti to 

generacijo pred pastmi satana. 

Moj otrok, on, zavajalec, se smeji, ker ve, da mu je uspelo ukrasti dragocene duše. Molite, 

molite, molite zdaj, da bodo ljudje v času Opozorila prisluhnili mojemu Sinu in da bodo 

Njegov Dar Odrešenja sprejeli s poniţnimi in odprtimi srci. 

Zapomnite si, da bom kot vaša mati vedno rotila za pomilostitev svojih otrok. Moje solze 

tečejo za tiste, ki ne ţelijo slišati Resnice. Samo po nenehni molitvi bodo te nesrečne duše 

lahko odrešene. 

Vaša ljubljena Mati 

Naša Gospa, Kraljica ţalosti 

 

MOJ ROJSTNI DAN JE ZELO POSEBEN PRAZNIK 

Četrtek, 4. Agust 2011 ob 20:30 

Moj otrok, jutri je zame, tvojo ljubljeno Mati, zelo poseben praznik, kajti jutri je moj rojstni 

dan. 

Moje Srce je napolnjeno z ţalostjo zaradi trpljenja, ki ga moj ljubljeni Sin prestaja zaradi 

grehov človeštva. Smejim se, ko gledam svoje zveste otroke, kako zelo se trudijo za rešitev 

duš, toda moje solze še vedno tečejo, ker ne morem gledati trpljenja v vašem svetu. 

Moj otrok, niti za trenutek ne obračaj hrbta, ko širiš Sporočila mojega Sina, Jezusa Kristusa in 

Boga Najvišjega, kajti čas se izteka. Temu Delu posveti čim več časa. Samo nadaljuj, moj 

otrok. Vselej te bom prekrivala s Svojim Svetim Plaščem. 

Tvoja ljubljena Mati 



Kraljica Nebes 

 

ČAS ZA ČAKANJE – POVEJ DRUGIM, DA BODO VEDELI KAJ 

PRIČAKOVATI 

Četrtek, 4. Avgust 2011 ob 21:40 

Moja draga ljubljena hči, svet vsak dan bolj propada. Moje otroke napolnjuje upanje, skrbi, 

jeza in obup zaradi vojne in pomanjkanja denarja s katerim bi nahranili in spodobno oblekli 

svoje druţine. Toda prisluhnite temu. Ne boste več dolgo prepuščeni sami sebi, ker bo v svetu 

zelo kmalu - po Opozorilu - več pozitivnega občutka za Luč in Ljubezen. Ni še vse 

izgubljeno, Moja hči. 

Molite za tiste, ki se bodo spreobrnili v času Opozorila, da bodo ostali na poti Resnice. 

Molite, da bo ljubezen do Mene in Mojega Večnega Očeta postala močnejša med tistimi 

vernimi, ki ţe poznajo Resnico. 

Če bodo Moji otroci sprejeli Dar Opozorila, se nimajo česa bati. 

Tisti, ki ne bodo ostali na poti Resnice in ki se bodo vrnili nazaj h grešnim navadam, se 

morajo močno bati. Moj Oče jim ne bo dovolil, da okuţijo druge s svojimi sprevrţenimi in 

hudobnimi dejanji. Zaustavljeni bodo. Na ţalost, se bodo številni odvrnili od Resnice in še 

naprej poskušali izvrševati nasilje in nadzor nad preostalimi Mojimi otroki. 

Molite, da bo Kazen omiljena. Vaše molitve bodo pomagale spremeniti in preprečiti takšne 

dogodke. Zdaj je čas čakanja, molitve, priprav in da se zagotovi, da bo čim več ljudi vedelo 

kaj pričakovati. 

Ta mesec avgust, »mesec odrešenja duš«, je tako zelo pomemben, otroci. Prosim, vztrajajte v  

molitvi ta mesec, kajti s tem boste rešili mnogo duš. Nebesa se radujejo zaradi ljubezni in 

velikodušnosti Mojih vernih, ki so se zavezali k molitvi, dragocen dar Zame, tako da bodo 

ljudje rešeni v času Opozorila. 

Pojdi zdaj, Moja hči, in razširi Mojo Besedo. Pojdi zdaj v miru in ljubezni. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

BOG OČE – VLOGA TRPLJENJA 

Nedelja, 7. Avgust 2011 ob 14:45 

Jaz sem Alfa in Omega. Jaz sem Bog Oče, Stvarnik človeštva in vesolja. 

Moja preljuba hči, zdaj sem končno sprejel tvoj dar, da bi Mi pomagala reševati duše. Tvoj 

dar sprejemam z ljubeznijo in radostjo. To ne bo lahka pot, vendar pa boš zaščitena, ko Me 



boš prav vsak dan prosila za pomoč. 

 

Tvoje trpljenje bo duševno in ti bo povzročalo temo na duši. Ko bo postajalo vse teţje, se 

spominjaj tistih duš, ki bodo rešene zaradi tvojega trpljenja. 

Hodi na češčenje Najsvetejšega Zakramenta kolikor pogosto lahko, da boš prejemala potrebno 

moč za to Delo. Sporočila Mojega ljubljenega Sina se bodo nadaljevala. Objavljena morajo 

biti tako kot prej, kajti Njegova Sporočila za svet se bodo samo še povečevala in ne 

zmanjševala. Pomagajo ti številni svetniki in svetnice, ki posredujejo v tvojem imenu. 

Še naprej moli k Sveti Trojici za potrebne milosti, da ostaneš močna. Nikoli se ne počuti 

zapuščeno, ko se bo to zdelo del tvojega trpljenja. Odpočij se. Ostani tiho in se kaţi vesela 

zunanjemu svetu. Ne oziraj se na tiste, ki te bodo ranili. Namesto tega si zapomni, da bo 

Boţja Luč, ki bo sijala skozi tvojo dušo, tista, ki bo pritegnila temo iz drugih. Takrat in samo 

takrat boš spoznala muko, ki napolnjuje Srce Mojega Sina, ko gleda v svetu greh. Tvoje 

trpljenje bo samo delček tega, kar On trpi vsako minuto dneva. 

Sprejmi zdaj Dar, ki je bil dan tudi tebi, s tem ko si bila poklicana, da postaneš duša ţrtev. 

Moja hči, zapomni si, da si vedno v Mojem Srcu. Nate pazim in te varujem. Nasmehni se 

zdaj. Ne boj se, kajti to Delo bo prineslo veliko nagrad tebi, tvoji druţini in tvojim ljubljenim 

v Mojem Veličastnem Kraljestvu. 

 

Tvoj ljubljeni Oče 

Bog, Stvarnik vseh stvari 

 

OTROCI, NAJ VAM NE VZAMEJO POGUMA ZGODBE OBUPA, KI 

ČAKA ČLOVEŠTVO 

Ponedeljek, 8. Avgust 2011 ob 19:45 

Moja draga ljubljena hči, minilo je nekaj dni odkar sem govoril s teboj. To se je zgodilo zato, 

da ti je bila dana priloţnost prisluhniti nasvetu, ki ti ga je dal Moj ljubljeni Oče, Bog Najvišji, 

da bi ti pomagal razumeti vlogo trpljenja pri reševanju duš. 

Dnevi postajajo zdaj krajši, ker se pribliţuje čas Opozorila. Vse je pripravljeno za Plamene 

Moje Ljubezni, ki bodo zajeli ves svet. Angelski zbori v Nebesih čakajo Dan Slave, ko se 

bom vrnil, da bi dal človeku zadnjo priloţnost, da sprejme Moj Obstoj in Obstoj Mojega 

Večnega Očeta. 

Otroci, naj vam ne vzamejo poguma govorice ali zgodbe obupa, ki čaka človeštvo. Namesto 

tega pridite k Meni in Mi zaupajte svoje strahove. Človeštvu bo dan prečudoviti Dar. Ljudje 

se ne bodo samo srečali z Menoj, iz oči v oči, ampak bodo tudi presrečni, ko bodo spoznali 

Resnico, ki se jim bo razodela pred njihovimi očmi. 



To bo velik zgodovinski dan, ko bom vsem vam pokazal upanje in ljubezen. Celo trdovratni 

grešniki bodo padli na kolena in točili solze kesanja. To je dobra novica, otroci, kajti vsi bodo 

lahko rešeni, če se bodo odrekli svojemu ponosu in egu. Vsi grešniki se bodo, po svoji 

svobodni volji, zdruţili, in Mi tako dovolili vstopiti v njihova srca, da bodo lahko usmerjeni k 

Luči. 

Ta Luč bo mnogim grešnikom v smrtnih grehih ranila oči in duše. To bo boleče. Če bodo le 

lahko prestali strahoto videnja kako Me ţalijo, bodo postali močni in se spreobrnili. 

Torej, otroci Moje vojske, zdaj vam porečem: Razveselite se, kajti ta dogodek bo najbolj 

izreden dogodek v vašem ţivljenju. Vaša obstoječa ljubezen do Mene in Mojega Večnega 

Očeta bo preţela vaše duše. Tolikšna ljubezen bo preplavila vaše misli, telesa in duše, da 

boste prenovljeni v duhu za vso večnost. Molite zdaj drug za drugega, kajti časa ni več veliko. 

Svet se zdaj pripravlja na Opozorilo, tako da bodo vsi pripravljeni na Moj veliki Dar. 

Moji otroci, nadaljujte z molitvijo v tem Mesecu Odrešenja Duš, kajti do konca avgusta bo, 

zaradi vaših naporov, rešenih na milijone duš. 

Zapomnite si otroci, Jaz sem vsak dan z vami. Opazujem vas. Vodim vas. Ljubim vas vse. 

Ostanite zvesti Mojim ţeljam za rešitev izmučenih duš. 

Jezus Kristus 

 

NEMIRE V SVETU POVZROČA POMANJKANJE LJUBEZNI DO 

MENE 

Torek, 9. Avgust 2011 ob 20:30 

Moja ljubljena hči, prišla je ura za nemire v svetu, ko se bo vzdignil človek proti človeku, brat 

proti bratu, in sosed proti sosedu, kot je bilo napovedano. Dogodki se bodo vrstili eden za 

drugim. Mnoge drţave bodo priča temu. Med Mojimi otroci v svetu je veliko jeze, razočaranj 

in strahu. Povej jim, da te dogodke povzroča satan in da bodo še naprej nastajali nemiri in se 

stopnjevali do Opozorila. 

Moja hči, to je bilo napovedano kot eno izmed znamenj, ki jih bo človeštvo izkusilo v letu 

2011, letu očiščevanja. Moji otroci bodo osupli ob spoznanju zla, prisotnega v tistih dušah, ki 

jih vodi čisto sovraštvo in jeza drug do drugega. Moja hči, v tej bitki, ki bo še naprej besnela, 

ni zmagovalcev. Ta grozodejstva povzroča človeška roka. Zaradi pomanjkanja ljubezni do 

Mene in Mojega Večnega Očeta, postanejo ljudje voljni satanovi pomočniki. 

Moji otroci, molite za vse tiste, ki bodo trpeli zaradi nemirov v svetu, kajti zelo malo drţav se 

bo izognilo temu izbruhu besa in uničenju. Ta vojna sovraštva bo potekala znotraj različnih 

drţav in narodov. Mnogi bodo občutili zmedenost, strah in ţalost. 



Prosim, zaupajte v Mojega Očeta, Boga Večnega Očeta, kajti Njegova Roka bo pomagala 

zaustaviti te katastrofe, otroci. Ostanite močni, budni in zvesti Meni, vašemu ljubljenemu 

Odrešeniku. Ko boste spoznali pomembnost ljubezni v svojem ţivljenju, pomembnost 

harmonije in skrbi do svojega bliţnjega, se bo v vašem svetu vse izboljšalo. Molitev bo 

pomagala zmanjšati vpliv zlobnih nemirov. 

Zapomnite si; vojna, nasilje in umori ne prihajajo od Boga, ampak jih povzroča satan. 

Satanova jeza je zdaj na najvišji ravni. Na Moje otroke se spušča njegov bes, ki je prodrl v 

tiste, ki so duhovno slabotni in ki nimajo ljubezni v svojih srcih. 

Poslušajte Me zdaj: Ljubite drug drugega, kot vas ljubim Jaz. Odpovejte se zdaj satanu, 

njegovim sluţabnikom in lutkam. Molite k Sv. Nadangelu Mihaelu, da zaščitite svoje 

skupnosti. Molite k Meni za vodstvo. Molite k Svetemu Duhu, in ga kličite, da se spusti nad 

vaše drţave. 

Vaš Usmiljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

MOLITE ZA TISTE, KI NE MOREJO VIDETI DLJE OD MATERIALNE 

KORISTI 

 
Sreda, 10. avgust 2011 ob 00:05  

 

Moja draga ljubljena hči, v tem trpljenju moraš vztrajati, ker tako rešuješ duše. Tvoje trpljenje 

odraţa mučenje, katerega sem prestal zaradi človeških grehov. 

 

Človekov pohlep se je tako povečal, da morala ni več pomembna v vaši druţbi. Človekov 

greh pohlepa kaţe, da mu je vseeno kdo trpi zaradi njega, vse dokler so njegove potrebe 

zadovoljene. Naj ti povem, da tisti, ki mučijo druge s svojim pohlepom in grabeţljivostjo ne 

bodo ušli Mojim Očem. Jaz opazujem. Jaz vidim. Neprijetno Mi je, ko vidim, po kako 

umazani poti ljudje hodijo, da bi si pridobili bogastvo na račun drugih. 

 

Moja hči, tem ljudem bodo odvzete materialne dobrine,  razen če Me bodo rotili za 

Usmiljenje. Njihov denar bo postal brez vrednosti. Tisti, ki boste mučili druge, tako da boste 

kradli tisto, kar upravičeno pripada vašim bratom in sestram, vedite, da vam na koncu ne bo 

ostalo nič drugega kot pepel. Molite za tiste, ki ne morejo videti dlje od materialne koristi, 

kajti če se ne bodo odvrnili od teh zlobnih dejanj, bodo zavrţeni in ne bodo vstopili v 

Kraljestvo Mojega Očeta. 

 

Če boste v tem ţivljenju drugim povzročali zlo, boste vrţeni v satanski brlog. Bogastvo, ki ste 

si ga pridobili na račun drugih, a za katerega ste prepričani, da ste si ga pravično pridobili, 

vam bo prinesel večno trpljenje.  

 

Odvrzite svoje oroţje pohlepa in poţrešnosti. Prosite za odpuščanje, kajti ko boste to storili, 

se bo vrnil mir v vašo druţbo. 

 

Vaš Odrešenik 

Kralj Pravičnosti, Jezus Kristus 



STRAH PRED OPOZORILOM NI NEKAJ, KAR BI JAZ SPODBUJAL  
 

Sreda, 10. avgusta 2011 ob 23:00  

 

Moja draga ljubljena hči, hitrost globalnih dogodkov, ki se bodo zgodili pred Opozorilom, kot 

je bilo napovedano, se še naprej povečuje. Moji otroci, molitev je zdaj bistvenega pomena. 

Moji verni po vsem svetu, napolnjeni z milostmi Svetega Duha, se zdaj zdruţujejo, da bi 

tvorili Mojo vojsko. Ta vojska, čeprav zelo majha, v smislu, da mnogi Moji verni še morajo 

doumeti, da vsak izmed njih igra pomembno vlogo tudi zdaj, se bo dvignila in vodila Moje 

otroke vse do konca. 

 

Zdaj Me morajo poslušati vsi Moji otroci. Vsako okrutno dejanje, ki ga bo človek zagrešil 

proti človeku  v teh časih, morate moliti za storilce teh dejanj. Zdaj vas spodbujam k molitvi 

za grešnike. Z molitvijo lahko pokličete Svetega Duha, da prinese Boţansko Luč v te uboge 

duše. Mnogi od njih so tako slepi za Resnico Ljubezni Mojega Očeta, da brezciljno tavajo po 

svetu in padajo iz ene krize v drugo, tako da vsem, s katerimi pridejo v stik, povzročajo 

bolečine. Če bi vas več prosilo Mojega Usmiljenja za te grešnike, bi vpliv hudobca znatno 

oslabel. Moji otroci, to je skrivnost, ki omili sovraštvo satana, kateri kot zmaj bruha ogenj v 

prizadevanju, da bi preplavil svet s svojo zlobo.  

 

On, zavajalec, in njegovi demoni so povsod po svetu. Ker je vera Mojih otrok v svetovnem 

merilu tako šibka, so satanova hudobna dejanja človeštvo ujela v primeţ, iz katerega se bo 

teţko osvobodilo. To se ne bi zgodilo, če bi Moji otroci povsod po svetu verovali v Obstoj 

Boga, Vsemogočnega Očeta. Potem bi bil satanov vpliv manjši, še posebej če bi Moji otroci 

molili za pomoč in prosili za Usmiljenje Mojega Očeta. 

 

Otroci, molitev je zdaj vaše oroţje, od zdaj naprej in vse do Opozorila. Molite za rešitev duš v 

temi. Po Opozorilu bom potreboval vaše molitve, da bi pomagal Svojim otrokom, da ostanejo 

zvesti Mojemu Večnemu Očetu in da slavijo Njegovo Slavo. 

 

Potrpeţljivost, vsakodnevna tiha molitev, tvorjenje molitvenih skupin, vsakodnevna molitev 

Roţnega Venca Boţjega Usmiljenja, post in Sveti Roţni Venec Moje ljubljene Matere – vse 

to skupaj deluje kot popolna formula za rešitev duš. 

 

Strah pred Opozorilom ni nekaj, kar bi Jaz spodbujal. Molite zdaj za svojo dušo in ostale 

duše za Dar Odrešenja, preden se boste srečali iz oči v oči z Menoj, vašim ljubljenim 

Odrešenikom. 

 

Smejim se z radostjo in srečo, ko pomislim na trenutek, ko bom ta veliki Dar Mojega 

Usmiljenja podaril Svojim otrokom. To bo tako čudovita vrnitev domov, ki se ne more 

opisati.  Takrat bodo vaša srca napolnjena z Mojo Boţansko Ljubeznijo.  Končno bodo vaše 

duše razsvetljene v pripravi na Novi Raj na Zemlji. Jaz vam bom takrat prinesel uteho, po 

kateri ste vse ţivljenje hrepeneli, ko se boste zedinili z Menoj.  

 

Otroci, ne pozabite zakaj zdaj govorim človeštvu. Moja ţelja je, da zagotovim, da bodo vsi 

Moji otroci rešeni iz krempljev satana. Zaradi Svoje globoke, neizmerne Ljubezni do prav 

vsakega izmed vas, vam zdaj podajam Svojo Roko in vas pripravljam, da boste lahko prišli 

nazaj domov v svoj zakoniti dom. 

 

Strah ne prihaja od Mene. Ljubim vas, otroci. Ta veličastni Dar vam prinašam iz Svoje 



Ljubezni do vas. Veselite se, nasmehnite se in Me sprejmite, ko se bo Znamenje pojavilo na 

nebu. Iztegnite roke in slavite Boga Očeta, ker Mi je dovolil to poslednjo priloţnost, da vas 

rešim. 

 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus, Kralj Usmiljenja 

 

MOJI VERNI SO ZDAJ PREJELI DAR POSREDOVANJA 

Petek, 12. avgust 2011 ob 23:45 

Moja ljubljena hči, ljubezen Mojih vernih Me drţi pokonci. Kadar vidim ljubezen Mojih 

vernih, ki te obkroţajo in podpirajo s svojimi molitvami, jočem od sreče. 

Moja hči, oni so bili poklicani po Daru Svetega Duha, da, po teh pomembnih Sporočilih, 

oznanjajo svetu Mojo Najsvetejšo Besedo. 

Ko bi le preostale duše, ki Mi sledijo in ki vedo, da Jaz govorim preko različnih vidcev, 

odprle svoje oči in prisluhnile temu, kar imam za povedati, bi njihove molitve pomagale 

tistim ubogim dušam, ki se ne bodo pripravile na Opozorilo. 

Moja Ljubezen zdaj sije skozi Moje zveste otroke po vsem svetu. Luč Moje Ljubezni, ki sije 

skozi njih, povzroča v teh časih v svetu veliko spreobrnjenja. Čeprav se Moji otroci tega ne 

zavedajo, se ta mesec rešuje na milijone duš zaradi predanosti Mojih ljubljenih vernih. Oni, 

Moji dragi otroci, so bili poslušni Moji prošnji po molitvi in predanosti v mesecu avgustu, v 

mesecu odrešenja duš. Povej Mojim otrokom, da so njihove molitve in post prinesle veliko 

veselje v neţnem Srcu Mojega Očeta. Od danes naprej se izliva obilje milosti na te drage, 

svete duše, da bodo lahko posredovale za izgubljene duše. 

Kako zelo hrepenim, da bi vsakega izmed njih drţal v Svojem Naročju, v bliţini Mojega 

Presvetega Srca, tako da bi jim lahko pokazal kako zelo jih ljubim. Oni so tako pogumni, tako 

zvesti in kljub motečim dejavnikom, zaradi katerih od časa do časa padejo v greh, tako dobri. 

Moje Sočutje napolnjuje zdaj njihova srca in duše. Sveti Duh bo vodil Mojo dragoceno 

vojsko, ko bo korakala zmagi naproti in Mi pomagala pridobiti še več duš. 

Vaš ljubljeni, zvesti Odrešenik 

Kralj Človeštva, Jezus Kristus 

 

BOG JE USTVARIL SVET – ČLOVEK NE MORE NASELITI 

NOBENEGA DRUGEGA PLANETA 

Sobota, 13. avgust 2011 ob 17:00  

Moja hči, Moji otroci morajo zdaj najprej širiti spreobrnjenje, tako da drugim posredujejo 

Moja Sporočila, ki jih dajem svetu. Moji otroci, ţe samo ena duša na dan Mi prinaša veliko 

veselje, ko se ljudem odpirajo oči za Resnico. 

Moja ljubljena hči, ker so ljudje vsak dan tako zelo zaposleni, ostane v njihovih ţivljenjih le 



malo časa za molitev. Moji otroci, molitev lahko pomeni en trenutek, eno uro, eno besedo ali 

kakršen koli pogovor z Menoj. Ni pomembno kje molite k Meni. To je lahko v domu, na vrtu, 

v avtu, v sluţbi, kot tudi v Moji Cerkvi. Ni pomembno kje govorite z Menoj, čeprav Mi lahko 

prinesete večje veselje, ko govorite z Menoj v Moji Hiši. 

Mnogi napačno mislijo, da ne morem slišati njihovih misli, občutiti njihovih bolečin, ţalosti 

ali radosti. Ali se ne zavedajo, da jih je ustvaril Moj Oče, Vsemogočni Stvarnik vseh stvari? 

On, ki ve vse, vas zdaj poziva, da si vzamete čas za samo en trenutek na dan. Prosite Me za 

pomoč, da vas okrepim. Vse kar vas prosim je, da si vzamete en trenutek, en dragoceni 

trenutek in Me pokličete ter Mi tako omogočite, da vstopim v vaše duše z močjo Svetega 

Duha. Če boste ţe samo zašepetali v iskanju Moje pomoči, vas bom slišal. Če Me ne 

pokličete, se ne morem odzvati, kajti nikoli ne bi posegal v vašo svobodno voljo. 

Jaz sem kot oče, ki gleda dol na skupino otrok, kateri se igrajo, vsi zaposleni, v naglici, v 

medsebojnih pogovorih, nekateri se smejijo, drugi prepirajo med seboj. Večina otrok je 

poslušna starejšim, a nekateri so trmasti, ne poslušajo in ne storijo tega, kar se od njih 

zahteva. Nekateri otroci so ljubeči, nekateri ne tako zelo. Le redki bodo izkazovali popolno 

sovraštvo v tako mladih letih. A kljub vsemu, ko gledam te Moje otroke v današnjem svetu, 

vidim sovraštvo, in kar je še huje, popolno brezbriţnost do Obstoja Mene, Jezusa Kristusa, 

njihovega ljubljenega Odrešenika. Mnogi celo sovraţijo samo omembo Mojega Imena. 

Otroci, v časih v katerih ţivite vlada uporna skupina Mojih otrok, z malo discipline, ki 

verjame, da lahko nadzoruje svet, ga zlorablja ali celo uničuje, kot jim pač odgovarja. Le malo 

časti se izkazuje Očetu, Stvarniku vseh stvari. Tako prevzeten je človek v teh časih, da 

verjame, da je prišel iz še višje hierarhije kot je hierarhija Mojega Večnega Očeta. Zaradi tega 

še naprej raziskuje svoj izvor, čeprav mu je bila Resnica ţe vseskozi predloţena. Tako veliko 

časa se porablja za ničvredna prizadevanja. Ničvredne sanje, ki so nastale v glavah tistih 

znanstvenikov, kateri so ponosni na svojo inteligenco, ki je Dar od Očeta, jih ţenejo, da 

verjamejo, da bodo odkrili nove dokaze o svojem izvoru. 

 

Zakaj ti otroci ne spoznajo, da je samo Zemlja bila ustvarjena za človeka? Človek ne more 

naseliti nobenega drugega planeta, kajti to ni del načrta Mojega Očeta. Kako nespameten je 

lahko človek, ko poskuša zapolniti praznino znotraj svoje duše. Če bi človek sprejel Resnico   

o Obstoju Večnega Očeta, Stvarnika Vesolja, bi lahko bil izpolnjen. 

 

Vaš ljubljeni Odrešenik, Učitelj in Pravični Sodnik 

Jezus Kristus 

 

UŢIVAJTE 1000 LET V VELIČASTNEM ŢIVLJENJU, KI VAS ČAKA 

Nedelja, 14. avgust 2011, ob 14.25  

Moja draga ljubljena hči, še vedno braniš Mojo Besedo, ko v bistvu to sploh ni potrebno. 

Moja Beseda bo presunila srca vernikov kot meč, ko bodo premišljevali Moja Sporočila, ki ti 

jih dajem za svet. Ko bodo prebrali Mojo Besedo, bodo spoznali Resnico, kajti Moja 

Boţanska Luč se jih bo dotaknila na način, ki ga bodo teţki prezrli. Mnogi dvomijo, prav tako 

kot so to počeli v času Noeta. Takrat so bili opozorjeni, toda niso poslušali. Glasu Mojega 



Očeta niso poslušali, ko jim je govoril preko Noeta in drugih prerokov. Samo tisti, ki so 

poslušali in ubogali so bili rešeni. 

Poslušajte zdaj Moja Sporočila. Odprite svoja srca in dovolite, da Moja Beseda spregovori 

vašim dušam, otroci. Ignorirajte posvetne moteče dejavnike. Preprosto se skoncentrirajte na 

Moj Glas. S tem boste rešili svoje duše. 

Tisti, ki Me ne bodo poslušali, in Mi obračajo hrbet bodo sčasoma, po Opozorilu, z lačnimi 

usti poţirali Mojo Najsvetejšo Besedo. Takrat boste pripravljeni slediti Mojim navodilom, da 

vas bom lahko na pravilen način usmeril proti Novemu Raju na Zemlji, kjer boste vi, vaša 

druţina in vaši ljubljeni uţivali 1000 let v Veličastnem Ţivljenju, ki vas čaka. Nobenih 

bolezni ne bo. Nobenega pomanjkanja hrane. Nobenih skrbi. Obstajala bo samo ljubezen v 

najčistejši obliki; veličastno bivanje, ki je vaša zakonita dediščina. 

Prosim, močno molite zdaj za razločevanje, da boste sprejeli Mojo Sveto Besedo, ki se vam 

daje, otroci. Ta Moja Sveta Beseda je eden izmed največjih darov v vašem ţivljenju. 

Sprejmite jo s telesom, duhom in dušo, kajti samo takrat, ko boste to storili, boste našli 

resnični mir. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

POMAGAJTE MI REŠITI MLADINO – NAJBOLJ RANLJIVE V VAŠI 

DRUŢBI 

Ponedeljek, 15. avgust 2011 ob 00:05 

 

Moja draga ljubljena hči, medtem ko Moj Večni Oče, Bog Najvišji, pripravlja svet na 

prihajajoče spremembe, je napolnjen z ţalostjo zaradi ljudi, ki so še vedno slepi za Resnico 

Njegovega Obstoja. 

Moj Oče se zdaj pripravlja, da bo naznanil spremembe in tako pripravil svet na Mojo vrnitev 

na Zemljo, a obenem vidi toliko greha v svetu, da joče z ţalostjo zaradi duš, katere bo 

sčasoma neizbeţno izgubil. Molitev za rešitev še ţivečih v današnjem svetu, ki se Mu močno 

upirajo in voljno obračajo stran od Njega, čeprav verjamejo v Njegov Obstoj, lahko pomaga 

rešiti njihove duše. Moja hči, še naprej moli in opravljaj osebne ţrtve za te duše, kajti če ne bo 

nihče molil zanje, se moraš bati za njihovo prihodnost.  

Zanašam se na Moje verne, da bi molili za izgubljene duše. Ni več veliko časa, da prepričate 

nevernike, da bi odprli svoje oči za Resnico Obstoja Boga Očeta. 

Primite se za roke, Moji otroci Luči, tako da bo vaša medsebojna ljubezen in predanost Meni 

dovolj močna, da boste pritegnili tiste duše, ki ne verujejo v Moj Obstoj in Obstoj Mojega 

ljubljenega Očeta. Ne prekinite to verigo vere, ko pa lahko pomagate rešiti svoje brate in 



sestre, ki ne hodijo več po poti Resnice Večnega Ţivljenja. Potrebovali bodo jasne smernice, 

ker so jih zapeljale posvetne dobrine in so zaradi tega postali šibki. 

Ne ustrahujte tiste, ki ne verujejo v Boga. Bodite neţni z njimi, povejte jim o Mojem Kriţanju 

in kako je Moj Večni Oče storil največjo ţrtev, da bi rešil Svoje otroke, tako da jim je dal Dar 

Odrešenja preko odpuščanja grehov. 

Moj Oče zdaj kliče vse vas, ki prvič berete ta Sporočila. Vsako Sporočilo morate pazljivo 

prebrati. Nato molite k Svetemu Duhu za milost, da boste lahko prepoznali, da so ta Sporočila 

Boţjega Izvora. Odprite svoje srce in sprejmite Njegovo Besedo. Začutite Me v svoji duši s 

tem, da zmolite sledečo molitev: 

 

»Jezus, če si to res Ti, potem prosim, preplavi mojo dušo z Znamenjem Svoje Ljubezni, da Te 

bom lahko prepoznal. Ne dopusti, da bi me zavajale laţi. Namesto tega Mi izkaţi Svoje 

Usmiljenje in Mi odpri oči za Resnico in za pot do Tvojega Novega Raja na Zemlji.« 

Ne pozabite, otroci, samo zaradi Svoje globoke, neţne Ljubezni govorim z vami na takšen 

način. Ne ţelim vas šokirati, očarati in povzročiti polemike ali razprave. Jaz ţelim pomagati 

rešiti vse duše, še posebej mlado generacijo, ki ne kaţejo nobenega zanimanja za religijo, tako 

zelo zaposleni so v njihovem ţivljenju, kjer je le malo prostora za Boga. Z njimi ţelim 

spregovoriti v jeziku, ki ga bodo razumeli, in jih tako opozoriti na dogodke, ki se bodo kmalu 

zgodili, v upanju, da bodo poslušali. Otroci, oni so eni izmed najbolj ranljivih v vaši druţbi. 

Bistvenega pomena je, da jim pomagam na najhitrejši moţni način. 

Moji otroci, zdruţite se skupaj z Menoj in rešite vso mladino v današnjem svetu. Pomagajte 

Mi, da bodo vstopili v Moje Kraljestvo, tako da ne bom izgubil niti ene dragocene duše. 

Vaš ljubljeni Odrešenik vsega človeštva 

Jezus Kristus 

 

KAKO BI ME PROSILI, DA BI VAM POMAGAL RAZREŠITI VAŠE 

SKRBI 

Sreda, 17. Avgust 2011 ob 23:00 

Moja draga ljubljena hči, zdaj izlivam nate milosti, da boš postala še močnejša pri tem Delu, s 

tem, da ti dajem še več zaupanja Vame. 

Otroci, zaupanje Vame, je zelo pomembno. Da, ko čutim vašo ljubezen do Mene, prinaša to 

veliko radost Mojemu Presvetemu Srcu. Vendar pa le takrat, ko resnično zaupate Vame in Mi 

izročite vse svoje skrbi, lahko občutite resnični mir. 

Tako veliko Mojih otrok moli za posebne namene. Prav vsak namen poslušam. Toda, ko 

molite k Meni za nekaj zelo pomembnega, morate odstraniti vaše strahove. Strah ne prihaja 

od Mene. Strah vam daje satan in je sredstvo s katerim vas muči. Ali ne razumete tega? Ko se 

bojite nečesa za kar čutite, da ima oblast nad vašim ţivljenjem, se bo, bolj kot vas bo strah, 

problem samo še povečal. 



Le tedaj ko se zaustavite in molite k Meni,: 

 

»Jezus, izročam ti vse svoje skrbi glede te zadeve, v zaupanju, da boš zdaj Ti razrešil ta 

problem v skladu s Svojo Najsvetejšo Voljo. Amen.« 

bo vaša duša mirna. To pomeni zaupanje, otroci. 

Vera Vame pomeni, da Mi izkazujete veliko zaupanje. Zaupajte Vame. Umrl sem za vaše 

grehe – za prav vsakega izmed vas, ki ţivite v teh časih, tudi v tem obdobju zgodovine.  Zakaj 

ne bi zaupali Vame? 

Ljubim vas kot nobeno drugo bitje na tej Zemlji. Nihče vas ne bo ljubil in vas tudi ne more 

ljubiti tako kot vas Jaz ljubim. Tega nikdar ne pozabite. 

Pojdite zdaj v ljubezni in miru. Jaz sem poleg vas zjutraj, opoldne in zvečer in samo čakam na 

vaš klic. 

Vaš ljubljeni Prijatelj in Odrešenik 

Kralj Usmiljenja, Jezus Kristus 

 

VELIKA STISKA SE ZDAJ OMILJUJE PO MOLITVI 

Četrtek, 18. avgust 2011 ob 20:45 

Moja hči, tisti Moji verni, ki so dobro poučeni o zadevah Svetega Pisma, so nagnjeni k temu, 

da ga tolmačijo na svoj lasten način, tako da je nauk, ki sem ga oznanjal, da ljubite drug 

drugega, tako zlahka pozabljen. Ljubite drug drugega. Spoštujte očeta in mater. Spoštujte 

vašega Stvarnika, Boga Očeta in ţivite kot sem vam naročil, v ljubezni in strahu do Mojega 

Očeta. 

Toliko izobraţenih ljudi, ki analizirajo Moje Nauke pozabljajo na eno stvar in sicer, na to kdaj 

bom ponovno prišel kot Pravični Sodnik. Nikoli, niti za en trenutek, ne pomislijo, da bi se to 

lahko zgodilo v njihovi ţivljenjski dobi in ne v daljni prihodnosti. Zakaj potem še naprej 

iščejo razlage glede Mojega Prihoda, ko pa je Resnica tako preprosta? Zakaj si ne zapomnijo, 

da vse kar zahtevam od vas je ljubezen. Ljubezen do Mene, vašega Odrešenika. Ljubezen do 

Boga Očeta in ljubezen do drug drugega. 

Intelektualnim strokovnjakom, ki trdijo, da so zmoţni analizirati Moje Nauke in iti tako daleč, 

da poskušajo predvideti datum Mojega Drugega Prihoda, porečem sledeče: če ste prepričani, 

da ste ugotovili leto Mojega prihoda,  se močno motite. Nikomur ne bo dan ta datum, niti 

angelom v Nebesih ali Moji ljubljeni Materi. Vendar pa lahko razodenem to: Stiska se je 

začela ţe nekaj časa nazaj. Velika Stiska se bo začela s koncem leta 2012. To strašno obdobje 

se zdaj omiljuje po molitvah Mojih dragih ljubljenih vernih. Prav tako bo omiljeno po 

spreobrnjenju, ki se bo zgodilo po Opozorilu. Moji otroci, ta dogodek je dobra novica. 

Opozorilo po pomagalo človeku, da ne bo več suţenj hudobcu. 

Verski strokovnjaki izkazujejo ošabnost, katera se Mi gnusi 



Mnogi bodo na ţalost ignorirali Moje prošnje, da se pripravite, tako zelo so ujeti v te, tako 

imenovane, intelektualne verske razprave, ki temeljijo na človeškem razumu, kjer med seboj 

tekmujejo, da bi dokazali drug drugemu kdo je bolj izobraţen. Ti strokovnjaki izkazujejo 

ošabnost, katera se Mi gnusi. Nič boljši niso kot Farizeji. Zaradi njihove ošabnosti ne morejo 

videti Resnice, ki se jim zdaj daje na zelo očiten način. 

Moji sveti sluţabniki ignorirajo Mojo Besedo 

Moja Beseda je padla na gluha ušesa. Moji sveti sluţabniki ignorirajo Mojo Besedo, ko 

poskušam govoriti z njimi v tem trenutku zgodovine. Vendar pa po Opozorilu ne bo nobenega 

izgovora več, da ne bi prisluhnili Mojim navodilom. Takrat bodo iztegnili roke proti Meni in 

Me rotili naj jih vodim skozi Veliko Kazen. Ko se bo ta prerokba zgodila, pozivam vse, ki 

dvomite v Mojo Besedo, ki jo dajem preko te glasnice, da vzamete Mojo Sveto Čašo in pijete 

iz nje ter se bojujete za rešenje duš. 

Vse vas pozivam in tudi tiste samoklicane strokovnjake Svetega Pisma, da se v poniţnosti 

vprašate tole vprašanje: Zakaj bi Jezus spodbujal preproste vernike, da se zapletajo v razprave 

glede Njegovega prihoda na Zemljo? Vse kar je zdaj pomembno je to, da prihajam. Bodite 

pripravljeni v vsakem trenutku. Nikoli ne sodite drugih v Mojem Imenu. Prizadevajte si za dar 

poniţnosti za vsako ceno, kajti le-ta bo vaš potni list za Nebesa. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

KAJ JE TISTO, ZARADI ČESAR SE ME MLADINA SRAMUJE? 

Petek, 19. avgust 2011 ob 23:00 

Moja draga ljubljena hči, Moja Ljubezen do mladine, zlasti do tistih, ki so v svojih najstniških 

letih in zgodnji odrasli dobi, je zelo globoka. Tako kot njihovi starši, tudi Jaz čutim ljubezen, 

veselje, zaskrbljenost in včasih jezo, ko jih gledam kako rastejo. Oh kako se Moje Srce lomi, 

ko jih slišim govoriti, da ne verjamejo v Boga, Mojega Večnega Očeta. Oni, Moji mali otroci, 

so se navadili, da Ga zavračajo, tako da bi se lahko vklopili v druţbo svojih prijateljev in se 

ne razlikovali od njih. 

Dejstvo je, da ni več lahko za mladino, da se opogumijo in priznajo svojo ljubezen do Mene, 

četudi sprejemajo Moj Obstoj. To priznanje jim lahko povzroči zadrego, zato ker je vera v 

Mene, Jezusa Kristusa ali Mojega Večnega Očeta, zaničevana v korist tako imenovanega 

»višjega bitja«. Kaj je tisto, zaradi česar se me tako zelo sramujejo? Zakaj čutijo, da se morajo 

prilagajati svetu, ki prinaša praznino na duhu in duši? 

Glasba in umetnost imata velik vpliv na te dragocene, male duše, katerim ni bilo povedano o 

Resnici Nebes in Pekla. Prav tako kot vsi Moji ostali otroci, ki se vztrajno izogibajo, da bi 

govorili o Meni, Mojih Naukih ali Obstoju Mojega Večnega Očeta, se tudi te dragocene, male 

duše lahko izgubijo v puščavi. 



Starši, prosim vas, da poveste svojim otrokom Resnico o njihovem obstoju na tej Zemlji; od 

kod so prišli in o usodi, ki jih čaka po tem ţivljenju. Vaša dolţnost je, da jim pomagate 

odpreti njihova srca za Mojo Ljubezen. Neţno jih pripeljite k Meni, toda uporabite vsa 

sredstva, ki so vam na voljo, da pomagate rešiti njihove duše. Storite to iz ljubezni do njih. 

Morda ste zanemarjali svoje dolţnosti tekom let, toda zdaj je čas, da to popravite. Z molitvijo 

Roţnega Venca Boţjega Usmiljenja za njihove duše, jim lahko pomagate. Bolje je, da pridejo 

k Meni po njihovi lastni volji. 

Mladini porečem sledeče: Če verujete Vame, se tega ne bojte priznati v javnosti. Ne zanikajte 

Me, kajti Jaz sem vaša rešilna bilka, brez katere ni ţivljenja. Ko bodo drugi videli kako močna 

je vaša vera, bodo bolj nagnjeni k temu, da mi odprejo svoja srca. Za to je potrebno veliko 

poguma z vaše strani, toda milosti, ki jih boste prejeli od Mene, bodo daleč presegla vaš strah. 

Ko boste povedali ljudem, da Jaz resnično Obstajam, ko jim boste izkazali spoštovanje in 

ljubezen ter jih pritegnili k sebi, vas bodo spoštovali, ker ste spregovorili o Meni. Morda se bo 

zdelo čudno, da po eni strani govorite o Meni in po drugi strani o posvetnih rečeh, toda s tem 

bo vaša vera postala močnejša. Ne boste samo izkušali neizmerno ljubezen v svojem srcu do 

Mene, ampak bo to tudi rešilo duše vaših prijateljev. 

Uporabite internet za širjenje Mojih Sporočil. Govorite o Mojih Sporočilih. Ni pomembno, če 

se bodo norčevali iz vas. Ko boste to storili, bodo mnogi, mnogi mladi ljudje po vsem svetu 

prejeli večno ţivljenje, zaradi spreobrnjenja, ki se bo zgodilo kot posledica tega.  

Pojdite zdaj v svet, Moja dragocena, mlada vojska. Prišel je čas, da zberete pogum in širite 

Moja Sporočila, ki jih dajem tej generaciji, da bi vas opomnil o tem Kdo sem Jaz, zakaj sem 

vas rešil pred breznom Pekla in zakaj vas zdaj spet poskušam rešiti. 

Zdaj je prišel čas, da vas primem za roke in rešim. 

Ljubim vas. 

Vaš ljubljeni Odrešenik in Prijatelj 

Jezus Kristus 

 

PREVEČ DENARJA POKVARI DUŠO 

Nedelja, 21. avgust 2011 ob 23:00 

Moja draga ljubljena hči, nocoj prihajam k tebi, medtem ko se v svetu še naprej odvijajo 

vojne. Vse več narodov se obstreljujejo med seboj v iskanju moči in slave. Moli za vse tiste 

duše, ki bodo umrle zaradi teh vojn, da bodo vstopile v Kraljestvo Mojega Očeta. 

Moja hči, ljudje bodo zdaj prestali napovedane spremembe, tako da bodo očiščeni in vredni 

Moje Obljube. Dopustil bom, da jim pohlepni ljudje, odgovorni za njihov nenaden propad, 

vzamejo materialne stvari. Medtem ko se bodo te preizkušnje stopnjevale, bodo ti otroci 

osvobojeni okov, ki jih veţejo na laţne obljube satana. On, ki zapeljuje bogate, tako da jim 

obljublja vedno več in več, se bo zdaj še naprej nespodobno, vulgarno in prevzetno obnašal, 



tako da ga bo videl ves svet. To bo počel zato, da bodo Moji otroci, ne samo zavidali bogatim 

in slavnim, ampak bodo storili vse kar lahko, da bi jih oponašali. Ko jih bo zvabil v to past in 

jih prepričal, da je bogastvo pomemben cilj, za katerega si morajo prizadevati, mu bo uspelo, 

da jih bo odvedel proč od Resnice. 

Otroci, ko boste enkrat goli in nagi, vas bom ponovno oblekel, samo tokrat vas bom oblekel v 

bojno opremo, ki vas bo ščitila pred hudobijo zlobnih ljudi. Ko boste enkrat oblečeni v to 

bojno opremo, boste imeli drugačen pogled na ţivljenje. Vaš prvi cilj v ţivljenju bo ljubezen 

do bliţnjega. S tem ko izkazujete ljubezen drug drugemu, dokazujete da Me resnično ljubite. 

Ta lupina bogastva, katerega ima na svetu zelo malo Mojih otrok, je samo to – lupina, kajti 

znotraj te lupine ni nobene snovi. Zavajalec vas prepričuje, da si morate prizadevati po 

ogromnem bogastvu in veliki slavi. Resnica je, da, medtem ko si prizadevate izpolniti prazne 

in nesmiselne ţelje, ne boste imeli časa, da bi izpolnjevali svojih dolţnosti do Mene. 

Otroci, nikoli ne dovolite, da vas zapeljeta bogastvo in slava, kajti vedite, da preveč denarja 

pokvari dušo. Tisti, ki imajo veliko denarja, in ki ga verjetno nikoli ne bodo mogli porabiti v 

tem ţivljenju, ga morajo deliti z nesrečnimi ljudmi, ki nimajo dovolj hrane. Storite to in rešili 

boste svojo dušo. Če hrepenite po denarju, čeprav ga imate ţe dovolj, da bi lahko nahranili in 

obklekli cel narod, boste stradali. Hrana Ţivljenja je vaše poniţno sprejemanje, da je ljubezen 

do bliţnjega, to, kar sem vas učil. Ljubiti svojega bliţnjega pomeni, skrbeti za tiste, ki nimajo 

ničesar. 

Zbudite se in sprejmite Resnico preden bo prepozno. Tisti, ki imate ogromno materialnega 

bogastva, boste teţje našli naklonjenost pri Mojem Očetu, razen če ga boste delili z drugimi. 

Ne pozabite tega; tisti, ki imate malo, bodite prav tako previdni in ne zavidajte tistim, za 

katere se zdi, da imajo vso materialno udobje. Obstaja samo ena palača, v katero bi si morali 

prizadevati vstopiti, in to je palača, ki vas čaka v Novem Raju na Zemlji. Samo tistim 

poniţnim v srcu, duhu in duši bo dan ključ. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

ZLO JE PREDSTAVLJENO KOT NEKAJ DOBREGA IN DOBRO KOT 

NEKAJ SLABEGA 

Ponedeljek, 22.avgust 2011 ob 20:10 

Človek mora razmisliti kadar dvomi v svojo vero. Če je v dvomih, Me mora prositi, da  

odprem njegove oči. Če mu je teţko moliti, Me mora prositi, da odprem njegova usta. Toda če 

ne bo poslušal Resnice, potem potrebuje molitve drugih. 

Moji otroci, globoko sem zaskrbljen zaradi načina, na katerega je zlo predstavljeno kot nekaj 

dobrega, in dobro kot nekaj slabega. Vse v vašem svetu je obrnjeno na glavo. Tisti, brez 

globoke predanosti do Mene boste podlegli tej prevari. 



Ne zavedate se, da se zdaj v svetu, v vašem imenu, izvršujejo ukrepi na vsaki ravni vlad, 

cerkev in drţav. 

Uvajajo se slabi zakoni in se predstavljajo ljudem kot, da so v njihovo najboljšo korist. To 

vključuje nove reţime, zdravila, tujo pomoč, cepljenje, oznanjevanje novih religij in drugih 

naukov. Še nikoli doslej ni bilo toliko zmede med Mojimi otroci. 

Na prvi pogled je videti, da je vse pod nadzorom, v redu in tako kot je. Toda edini pravi red, 

ki obstaja, so vzpostavili tisti, ki nadzorujejo svetovne dogodke za zaprtimi vrati, skriti v 

udobju svojih hudobnih poti. 

Otroci, naj vas ne zavajajo. Mene morate poklicati na pomoč, tako da bodo zlobni dogodki, ki 

jih načrtujejo skrivnostne svetovne sile, lahko omiljeni. Vaša edina pot do resnične svobode 

je, ko boste zopet oţivili svojo vero Vame. Moji dragoceni otroci, to se bo kmalu zgodilo, ko 

se bom razodel svetu v času Opozorila, ki se vedno bolj pribliţuje. 

Pozivam vas, da molite za tiste, ki vidijo, vendar so slepi za Mojo Najsvetejšo Besedo. Molite 

za tiste, ki vztrajno sprevračajo Moje Nauke in za Moje svete sluţabnike, ki se zaradi 

strahopetnosti, podrejajo zahtevam vlad. 

Obstaja samo en vladar, ki je Gospodar prihodnosti, in to je Moj Večni Oče, Bog Stvarnik in 

Ustvarjalec vsega. Izkaţite Mu zvestobo nad vsem, in prejeli boste trdno oporo,  medtem ko 

hodite naprej po poti Resnice. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

NOBEN GREH NI TAKO HUD, DA NE BI MOGEL BITI ODPUŠČEN 

Torek, 3.avgust 2011 ob 23:45 

Moja hči, zdaj si začela razumevati Resnico o trpljenju. Ko zaprosim izbrane duše, da bi 

trpele, bodo trpele prav tako kot sem Jaz trpel v času Mojega mučenja pri Svojem Kriţanju. 

Prav tako kot je Moja smrt rešila človeštvo pred grehom, lahko tudi tvoje trpljenje reši 

človeštvo pred večnim pogubljenjem. Ko prostovoljno daruješ svoje trpljenje, se s tem 

ţrtvuješ, tako da bo lahko vsemu človeštvu izkazano Boţje Usmiljenje.  

Če bi prosil druge duše za darovanje trpljenja, bi se morda zbale in zavrnile Mojo prošnjo. 

Kljub temu pa trpi mnogo duš, katere se ne zavedajo, da so tudi one izbrane duše. Mnogo 

Mojih otrok se sprašuje: zakaj nekateri ljudje trpijo in nekateri ne? Moj odgovor je: Jaz 

izbiram dobre po srcu, tiste, ki izkazujejo poniţnost v tem ţivljenju in postavljajo potrebe 

drugih pred svojimi. Duša z neţnim srcem prevzame vlogo trpljenja za Mene. To je Dar od 

Mene. Morda ne izgleda kot Dar, toda ko vam je dan ta Dar, rešujete na tisoče duš vsak dan v 

Mojem Imenu. 



Zdaj si ţelim zaprositi Moje verne, da naredite eno ţrtev na dan, podobno trpljenju, da mi 

pomagate rešiti duše v smrtnih grehih, ki bodo umrle v času Opozorila. Prosim, prosite Me za 

ta Dar. Prav tako prosim tiste s poniţnimi srci, da naredijo eno osebno ţrtev v Mojo Slavo. 

Vas, ki čutite da tega ne morete storiti, bom blagoslovil s Svojimi posebnimi milostmi, kajti 

vem, da vaša obstoječa ljubezen do Mene, in vaše molitve, ţe rešujejo duše vaših bratov in 

sester. 

Moji otroci, vedite to: Moja vojska vernih se povečuje iz dneva v dan zaradi teh Sporočil. Ta 

bo kmalu zrastla v vojsko milijonov. Jaz kličem samo tiste, ki so dovolj pogumni, da pijejo iz 

Mojega Keliha. Pogum izhaja iz ljubezni. Vsak človek si bo po svoje razlagal kaj pomeni 

pogum. Prosim vas samo to, da govorite ljudem o Moji Ljubezni. Opomnite jih o Resnici, 

vsebovani v Svetem Pismu. Povejte jim, da se bom kmalu vrnil in jim podaril Moj veliki Dar 

Usmiljenja. Kajti če bi predčasno prišel Sodit svet, bi bila Nebesa prazna, tako razširjen je 

greh v teh časih. 

Razširite Mojo Dobro Novico. Povejte jim, da ko začutijo ljubezen, pristno ljubezen do 

nekoga, četudi je samo beţen pogled ali dobro delo, sem Jaz tam navzoč. 

Povejte jim, da bi se brez ljubezni posušili in postali nič. 

Povejte jim, da ko jih gledam, vidim na njih le to, ali so dobri ali slabi po duši. V Mojih Očeh 

so goli, brez posvetnega imetja. 

Tistim, ubogim, prestrašenim dušam, ki se sramujejo svojega načina ţivljenja, povejte, da Jaz 

odpuščam, da sem nadvse usmiljen in da jih bom sprejel v svoje ljubeče naročje. Vse kar 

morajo storiti je, da pridejo k Meni in Me prosijo naj jim pomagam. Vedno bom uslišal 

prošnje grešnikov, ne glede na to, kako hudi so njihovi grehi. Jaz odpuščam vsem tistim, ki se 

resnično kesajo kakršnega koli greha, ki so ga storili v preteklosti. 

Njihova srca bodo postala laţja in Moja Ljubezen bo prinesla Luč nazaj v njihovo ţivljenje. 

Otroci, ponovno bom prišel v Slavi, ne da bi vas prestrašil, ampak da bi vam prinesel Svoje 

Darove, te iste Darove, ki vam jih je odvzel satan. 

Pridite. Priklonite svoje glave. Odpovejte se svojemu sramu in Me prosite naj vam zdaj 

odpustim. Nič Me ne more presenetiti, otroci. Noben greh ni tako hud, da ga Jaz ne bi mogel 

odpustiti, če se izkaţe resnično kesanje. Ne zavlačujte. Prosite za odpuščanje preden bo 

prepozno. 

Vaš ljubeči Jezus Kristus 

Odrešenik človeštva 

 

 

 

 

 



ZDAJ SE RAZPLETAJO PREROKBE, KI SO BILE NAPOVEDANE 

PREKO TE PREROKINJE 

Sreda, 24. avgust 2011 ob 16:38 

Moja draga ljubljena hči, vsi narodi na zemlji si bodo prizadevali, da bi brali Moja Sporočila, 

ki ti jih dajem. Po Opozorilu bodo iskali Moja navodila, ki jim bodo dala moč. 

Moja hči, zdaj si utrujena zaradi trpljenja, ki se stopnjuje, toda čez nekaj dni si boš lahko 

odpočila. Vse to se zahteva od tebe, ker potrebujem trpljenje, da bom lahko odrešil ljudi v 

strašnih grehih. Poskusi videti prednosti, ki jih tvoje trpljenje prinaša. Nekega dne se boš 

veselila z Menoj, ko boš videla koliko sadov je prineslo to Delo. 

Moji otroci, vztrajno korakajte naprej, kajti ko se bodo prerokbe napovedane preko te 

prerokinje zdaj razpletle, se bo zaradi tega utrdila vera v pristnost te internetne strani. 

Molite zdaj, Moji otroci, da boste vi, Moja vojska, rastli in se mnoţili ter se zdruţili kot eno v 

duhovni bitki, ki prihaja. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

ŠTEVILNE DRŢAVE BODO ZDAJ DOŢIVELE NARAVNE 

KATASTROFE. MOJ OČE JE JEZEN 

Četrtek, 25. avgust ob 20:00 

Moja draga ljubljena hči, zaprosi vse Moje molitvene bojevnike, naj molijo za druge, tudi za 

nevernike in tiste, ki so ujeti v nasilje in sovraštvo. Ti ljudje tavajo po svetu in obupno 

poskušajo najti ljubezen in mir v svojem ţivljenju, a te ljubezni in tega miru ne najdejo. 

Močno morate moliti za te ljudi, kajti brez vaših molitev, bodo prišli v peklenski ogenj. Ne 

dovolite, da se to zgodi. Če bi Mi le malo odprli svoja srca in prisluhnili Mojim Besedam, bi 

jim bile dane milosti, zaradi katerih bi jih lahko vzel v Svoje Naročje. 

Moja hči, ljudje Mi morajo zdaj prisluhniti. Zelo kmalu bodo doţiveli vrsto potresov in 

poplav. Naravne katastrofe bodo v številnih drţavah povzročile kaos. Vse te kazni za 

človeštvo prihajajo od Mojega Očeta. Moja hči, greh bo kaznovan. Tiste drţave, ki so 

odgovorne za spodbujanje splava, ne bodo ubeţale Roki Mojega Očeta. Molitev je preprečila 

ţe mnogo takšnih kazni, a kljub temu človeštvo še naprej greši in ţali Mojega Očeta z 

nizkotnimi in ogabnimi dejanji, ki jih ljudje izkazujejo drug drugemu, vključno proti 

nedolţnimi otroki v maternici. 

Zdaj vas pozivam, da molite za Moje otroke v tistih drţavah, ki ne bodo ubeţale tem kaznim. 

Moje Oče je jezen. On ne bo več dopuščal in gledal kako človek uničuje človeka. Zemlja bi 

propadla, če človek ne bi bil zaustavljen. On, Moj ljubljeni Oče, bo zadrţal velik del te kazni 

do pred Opozorilom. Kljub spreobrnjenju, ki se bo zgodilo po Opozorilu, bodo ljudje še 

naprej grešili. Kazni bodo prišle zato, da pokaţejo človeštvu kako strog je lahko Moj Oče. On 



ljubi vse Svoje otroke, toda On je ustvaril svet, zaradi tega pa človeku ne bo dovoljeno, da ga 

uniči. 

Moji otroci, molite zdaj za vse svoje brate in sestre. 

Jezus Kristus 

Kralj Človeštva 

 

SPOROČILO DUHOVNIKOM – NE DOVOLITE, DA VAS 

USTRAHUJEJO POSVETNE DRUŢBE 

Sobota, 27. avgust 2011 ob 00:10 

Moja hči, če bi le še več duhovnikov in članov Krščanskih Cerkva odprlo svoja srca in 

sprejelo, da Jaz zdaj govorim svetu preko teh Sporočil, bi Moje Srce postalo laţje. 

Moji zvesti verni so zdaj tisti, ki nosijo plamen luči, ko korakajo naprej in širijo Moja 

opozorila svetu, da bi spodbudili Moje otroke naj se odkupijo v Mojih Očeh. Oh, kako me 

ţalosti, ko vidim kako zaprta so srca tistih svetih sluţabnikov, ki trdijo, da posredujejo svetu 

Mojo Besedo in Moje Nauke. Ti sveti sluţabniki lomijo Moje Srce, tako zakrknjena so 

postala njihova srca. 

Moji Nauki podpirajo dejstvo, da se Boţanska razodetja resnično dogajajo in so se dogajala ţe 

od začetkov časa. Ali mislijo, da Moja Mati ali Jaz ne bi dajala sporočil Svojim otrokom skozi 

stoletja? Besede svetnikov in svetnic veselo sprejemajo, dolgo po tem, ko so bila njihova 

sporočila dana svetu, vendar pa temu ni tako v teh časih. Edina razlika v teh časih je ta, da jim 

ne bo dano nič časa, da bi lahko prebavili ta Sporočila po Opozorilu, kajti časa ne bo več kot 

ga poznate. 

Moji sveti sluţabniki in Moj Sveti Papeţ, pozivam vas, da si zdaj preberete Moje Besede, ki 

jih dajem človeštvu. Še nikoli doslej niste v svetu potrebovali Moje posredovanje, kot ga 

potrebujete zdaj. Ne pozabite, da sem vstal od mrtvih in obljubil, da bom ponovno prišel. 

Kako dobro ste zdaj pripravljeni? Kako pogosto opominjate Moje otroke o pomembnosti, da 

se odkupijo v Mojih Očeh? Kako pogosto ste pripravljeni spovedovati Moje otroke, ko pa ste 

tako zaposleni? Vi ne namenjate časa, da bi spovedovali ljudi. Moji sveti sluţabniki, 

razočarali ste Me. Močno Me ţalite. Neodpustljivo je zanikati Mojim otrokom pravico do 

Zakramentov. Zbudite se zdaj in sledite Mojim navodilom. Izpolnjujte svoje dolţnosti do 

Mojih otrok, kot ste Mi obljubili po svojih svetih zaobljubah. Prosim, ne odvračajte se od 

Mojih Naukov. 

Vera ljudi in še posebej vera Mojih ljubljenih svetih sluţabnikov, se občutno ohlaja. To 

prinaša prekletstvo satana, ki se potika v vaši sredi ţe nekaj časa in povzroča opustošenje 

znotraj in zunaj Moje Cerkve. Ne pozabite tega, Moji sveti sluţabniki. To je satan na delu. 

Nikoli ne smete podleči mukam, ki vam jih povzroča, tako da bi vas odvedel proč od vaših 

dolţnosti do Mene. Prisluhnite Mi zdaj. Upoštevajte Moja opozorila in pripravite Mojo čredo, 

da bo lahko zdaj prosila za odpuščanje svojih grehov. Pojdite zdaj, da se bo Moja Cerkev 



lahko še naprej borila za Resnico Mojih Naukov. Ne dovolite, da vas ustrahujejo posvetne 

druţbe, da vas potisnejo v kot, kjer se boste tresli od strahu. Kajti, če boste to storili, boste 

podlegli skušnjavam hudobca, čigar laţi so ţe uničile večino Moje Cerkve. 

Moji sveti sluţabniki, vi ste Moja rešilna bilka. Potrebujem vas zdaj, da Mi pomagate reševati 

Moje dragocene otroke, ko se soočajo z laţmi, ki jih odvračajo proč od Resnice Mojih 

Naukov in Obstoja Mojega Večnega Očeta. 

Pozivam vas, da Mi prisluhnite, ko vas kličem. 

Vaš ljubljeni Učitelj 

Jezus Kristus 

 

MNOGE DUŠE SE POGUBLJAJO V PEKLU ZARADI GREHA 

PORNOGRAFIJE 

Nedelja, 28. avgust 2011 ob 17:00 

Moja draga ljubljena hči, prisluhni zdaj Moji Najsvetejši Besedi, ko opozarjam človeštvo o 

pomembnosti, da bi rotili Mojega Očeta za odpuščanje svojih grehov. 

Čas je blizu, Opozorilo je skoraj ţe tukaj. Nikoli ne odlašajte na jutri, kar lahko storite danes. 

Najprej se morate kesati svojih grehov - to je ključnega pomena – preden boste prosili za 

odpuščanje svojih grehov, kajti brez pristnega kesanja vam ne more biti odpuščeno. 

Moja hči, tako zelo veliko počrnelih duš vidim v vašem svetu. Le malo Luči obstaja. Če bi 

lahko videla kako nizko je človek padel, bi bila šokirana. Na milijone Mojih otrok vsak dan 

pada v brezno grešne pokvarjenosti, iz katere se bo nemogoče rešiti, razen če boš molila za 

njih. Slepi so za Resnico. Četudi bi jim zdaj pokazal Svojo Luč, bi pobegnili in se skrili pred 

Menoj. Moli za njih. 

Moji otroci, ki so zagrešili greh sovraštva, uţivajo ko ljudje odobravajo njihovo zlobno 

obnašanje zaradi razvedrilnih vrednosti. Pornografija prodira v tako zelo veliko domov po 

vsem svetu, preko televizijskih kanalov, ki predstavljajo ta zlobna grozodejstva kot nekaj 

neškodljivega in zabavnega – ti isti kanali, ki nočejo razglašati Mojega Imena. Nasilje je prav 

tako promovirano, ne samo na televiziji, ampak tudi v računalniških igrah, zaradi česar 

postane tako sprejemljivo, da ljudje sprejmejo nasilje kot nekaj normalnega. 

Ko satanovi demoni vstopijo v duše, se začnejo manifestirati v človeškem telesu, tako da 

njihova dejanja postanejo jasno vidna Mojim vernim, ki se zgraţajo nad tem kar morajo 

gledati. Človeško telo, obsedeno z demoni, se bo obnašalo odvratno. Njihovi telesni gibi bodo 

izkrivljeni in bodo posnemali satanistična znamenja, ki jih uporablja hudobec, da bi zapeljal 

podobno misleče, šibke ljudi. Šibke duše, brez ljubezni do Boga, bodo pritegnjene k tem 

ljudem in jih bodo sčasoma začele oponašati, tako da bodo tudi one častile satana in vse za 

kar se on zavzema. 



Otroci, ali ne vidite kako satan deluje? Moji verni, vsem tistim v pornografskem poslu, morate 

povedati o tem kako satan deluje. Preko pornografije ţeli satan uničiti duše in jih povleči v 

večni ogenj. Storilci tega spolnega nenormalnega obnašanja in tisti, ki razkazujejo svoja telesa 

na umazan, nemoralen način, bodo trpeli neizmerne bolečine za vso večnost. 

Otroci, pomagajte jih rešiti, kajti oni se ne zavedajo kako se Mi gnusi njihova nemoralna 

nečistost. Oni so prekriti s temo. Pripeljite jih k Meni, tako da jih bom prekril s Svojo Lučjo 

in jih rešil pred peklenskim ognjem. 

Grehi mesa so Mi odvratni. Tako zelo veliko duš se pogublja v peklu zaradi greha 

pornografije in spolnih nenormalnih dejanj. Povejte jim kakšna usoda jih čaka, razen če se 

bodo pokesali. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

TISTI, KI RAZGLAŠAJO MOJO RESNIČNO BESEDO, KI JO DAJEM 

PREKO VIDCEV, BODO TARČA POSMEHA 

Nedelja, 28. avgust 2011 ob 23:00 

Moja draga ljubljena hči, satan in njegovi demoni te zdaj poskušajo mučiti. Sprejeti moraš to 

dejstvo in obrniti svoj hrbet. Ne odzivaj se ali sodeluj, kajti ko se odzivaš, daješ hudobcu še 

več moči nad tabo. Ignoriraj njegova posmehovanja in Me drţi za Roko. Jaz stojim ob tebi in 

te varujem pred temi napadi. 

Povej Mojim vernim, da ko bodo pili iz Mojega Keliha in korakali naprej ter širili Resnico 

Moje vrnitve na Zemljo, bodo tudi oni trpeli. Prenašali bodo ţalitve, posmehovanja in 

prikazani bodo kot nespametni, ko bodo govorili v Mojem Imenu. Povej jim, da ko se bo to 

zgodilo, bodo vsi dvomi, ki so jih morda imeli v zvezi s temi Sporočili, izginili. Moji otroci, 

vedno vedite, da bodo tisti, ki razglašajo Mojo Resnično Besedo, ki jo dajem preko pristnih 

vidcev trpeli zasmehovanje, prav tako kot trpi izbrana duša, čigar naloga je, da posreduje 

Moja Boţanska Sporočila svetu. Vi, Moja vojska, se ne boste izognili temu. To bo za vas 

teţka lekcija. Vedite, da boste vedno trpeli v tem ţivljenju, ko Mi boste sledili. Vedite tudi, da 

boste šele takrat spoznali, da nosite Moj Kriţ. Kajti samo takrat boste usposobljeni, da 

oznanjate Mojo Besedo. Za nobenega preroka, nobenega Mojega apostola ni bila to lahka pot. 

Moliti morate za moč, da boste prestali te preizkušnje, ki bodo testirale vašo vero do 

skrajnosti. 

Ko boste nosili Moj Kriţ, da bi olajšali Moje breme, boste vi obteţeni s tem bremenom. Če 

boste popolnoma zaupali Vame in Me prijeli za roke, vam bom podelil moč, ki jo potrebujete 

za to potovanje. Za to potovanje, ki je tako zelo prekrito s trni, da bodo vaša stopala krvavela, 

a kljub temu bo vaša vera ostala tako močna, da ne boste mogli ţiveti brez Moje čiste 

Ljubezni. 



Vi, Moji ljubljeni otroci, ste Moja dragocena vojska. Nekega dne boste hodili po stezah v 

Nebesih in se čudili veličastju, kjer bodo angeli prepevali Bogu v slavo za Delo, ki ste ga 

opravljali v času vašega ţivljenja na Zemlji. Jaz nagrajujem vse Svoje zveste verne za njihovo 

zvestobo in neomajno ljubezen do Mene. Ve, Moje izbrane duše, ste blagoslovljene, da vam 

je bil podeljen Dar, da lahko vidite Resnico, medtem ko drugi preprosto obračajo svoja hrbta. 

Ne pozabite, podarjen vam je bil Dar Svetega Duha, zaradi tega pa Me ne boste mogli 

zanikati. Ta cesta pa bo kljub temu polna kamenja, ki bodo morda poškodovala vaša stopala, 

skale, zaradi katerih se boste spotikali in tistih, ki vam bodo kljubovalno ţeleli preprečiti, da 

bi nadaljevali svojo pot, tako da vas bodo ustrahovali in vam grozili, da se vrnete nazaj po 

poti, po kateri ste prišli. 

Dvignite svoje glave in jih blago opozorite, recite jim: 

»Nikoli ne bom zanikal pota Gospodova. Niti nikoli ne bo zanikal Obstoj Jezusa 

Kristusa, katerega je človeštvo hotelo uničiti, ne samo v času Njegovega trpljenja na 

Kriţu, ampak tudi po tem. Jaz sem eno z Jezusom Kristusom. Jaz govorim v Njegovem 

Imenu. Jaz hodim za Njim. On mi daje moči, tako da bi tudi jaz, v poniţnosti, pomagal 

odpreti vaše srce za čisto Ljubezen, ki jo drţi v Svojem Srcu za vas, in samo za vas.« 

Moja dragocena vojska, vstanite zdaj, ko vas vodim po luknjasti a Boţanski poti do Novega 

Raja na Zemlji, ki vas čaka. Prosim vas, da spotoma poberete čim več Mojih tavajočih otrok, 

tako da se bomo lahko zdruţili kot ena druţina. 

Vaš ljubeči Jezus 

Odrešenik in Vodnik vsega človeštva 

 

BOG OČE: MOJA ROKA BO PADLA Z VELIKO SILO NA TISTE 

NARODE, KI UZAKONJUJEJO SPLAV 

Ponedeljek, 29. avgust 2011 ob 00.05 

Prihajam v Imenu Svojega Sina, Jezusa Kristusa. Jaz sem Alfa in Omega, Bog Najvišji. 

Svojim otrok po vsem svetu ţelim dati to Sporočilo: 

Moč molitve je zadrţala Mojo Roko od kaznovanja človeštva zaradi grehov, ki jih izvršuje. 

Če človeštvo ne bo prenehalo z grehom umora in splava, bom na svet poslal hudo kazen. Moji 

otroci, do zdaj ste ţe videli Mojo Jezo preko potresov, poplav, cunamijev in drugih naravnih 

katastrof. Otroci, kaznovati vas moram, kajti ne morete se izogniti kazni za kazniva dejanja 

zoper sočloveka. 

Greh splava bo kaznovan, ko bo Moja Roka padla z veliko silo na tiste narode, ki odobravajo 

to gnusobo. Ne bom vam dovolil, da morite Moje nemočno Stvarstvo. Če bodo vaše vlade še 

naprej sprejemale zakone, ki odobravajo ta strahopetna dejanja, se bo Moja Jeza spustila na 

vas s takšno silo, da boste rotili za svoje ţivljenje. In vendar se nikoli ne zaustavite, da bi 

razmislili o tem kaj počnete, ko jemljete ţivljenje nerojenih otrok. 



Umora ne bom več prenašal. Zaustavil vas bom in to kmalu. Molite za duše teh nemočnih bitij 

in prosite za odpuščanje svojih grehov. Ne sprejemajte teh zakonov, ki jih uveljavljajo vaše 

vlade, katere vodijo pogani, ki nimajo nobenega spoštovanja do ţivljenja. 

Moja kazen, ki bo prišla nad drţave, ki so zakrivile legalizacijo splava, bo izbrisala narode iz 

obličja zemlje. Vaše drţave se bodo razdelile na majhne koščke in padle v ocean. Vaše zlobne 

klinike in bolnišnice, kjer izvršujete ta dejanja, se bodo zaprle in vi, krivci teh dejanj, boste, 

zaradi vaših ostudnih zločinov, vrţeni v peklenski ogenj. 

Zdaj prihajam, da vas opozorim: nikoli ne odobravajte splava. Neomajno se zoperstavite 

splavu v vaših drţavah in se borite za preprečitev tega globalnega genocida, da se ne bo več 

nadaljevalo. Če bodo vaše vlade še naprej povzročale ta grozna dejanja Mojemu Stvarstvu, 

vas bom močno kaznoval. 

Prisluhnite zdaj temu, enem izmed Mojih najnujnejših Opozoril človeštvu: Če boste jemali 

ţivljenje Mojim nerojenim otrokom, bom Jaz vzel vaše ţivljenje. Otroci, močno molite za 

vero vseh Mojih otrok, ker še vedno ignorirajo Nauke, ki so vam bili dani ţe od začetka 

časov. 

Bog Oče 

IZROČITE LJUDI, KI JIH POZNATE PRED PRESTOL MOJEGA 

OČETA, DA BI JIH REŠILI 

Torek, 30. avgust 2011 ob 14:30 

Moja draga ljubljena hči, Moje Srce drhti z ţalostjo, ko gledam Svoje dragocene otroke, ki se 

ne zavedajo sprememb, ki prihajajo. 

Tako zelo jih ljubim, da jočem z globoko ţalostjo, ko jih gledam kako tavajo sem in tja in Me 

iščejo, a Me ne morejo najti. Oni vedo, da obstaja manjkajoči člen v njihovem ţivljenju, 

vendar pa ne morejo ugotoviti kaj je to. Ta manjkajoči člen je ljubezen. Jaz sem Ljubezen. Jaz 

sem Tisti, ki ga oni iščejo, vendar pa ne vedo kako Me najti. Ob njih sem in potrpeţljivo 

čakam, da Me pokličejo. 

Tako veliko časa se zapravlja, Moja hči. Moji otroci iščejo na vseh napačnih mestih, v iskanju 

zadovoljstva in miru, po katerem hrepenijo. Vendar pa tega ne bodo našli, razen če bodo 

priznali, da lahko samo preko poniţnosti to doseţejo. 

Če Moji otroci ne bodo spoznali, da ne morejo ţiveti brez ljubezni Mojega Očeta, Boga 

Najvišjega, bodo umrli brez ljubezni in miru v svojih srcih. Utrujen sem, Moja hči. Če bi le 

tisti, ki so Mi zaprli srca, prišli k Meni. Če bi le prenehali s svojim prizadevanjem po moči, 

denarju, slavi in posvetnem imetju, bi spoznali Resnico. 

Moji verni, vse vas potrebujem, da še naprej molite za zaslepljene duše, ki so izgubljene. 

Nikoli ne odnehajte, kajti vaše molitve bodo prinešene pred Prestol Mojega Očeta. Prosim 

zmolite sledečo molitev: 



»Boga Najvišji, v tem tednu prihajam pred Tvoj Prestol in Te rotim za duše svojih bratov in 

sester, ki nočejo priznati Tvojega Obstoja. Rotim Te, da jih napolniš s Svojimi Milostmi tako, 

da bodo odprli svoja srca in prisluhnili Tvoji Najsvetejši Besedi. Amen.« 

 

Prosim, izberite tiste duše, ki jih poznate in ki ne ţelijo spoznati Boga Očeta, in poloţite 

njihova imena pred Mojega Očeta. Vaš dar molitve bo nagrajen z njihovim odrešenjem. 

Pojdite zdaj, Moja vojska, in se pripravite na naslednjo stopnjo tega duhovnega bojevanja 

zoper hudobca. 

 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

MOJA VOJSKA BO ZRASTLA NA SKUPINO 20 MILIJONOV 

Sreda, 31. avgust 2011 ob 21:00 

Moja draga ljubljena hči, ljubezen, ki jo imam do tebe in Moji vernih, Me preplavlja in Mi 

prinaša tako veliko radost. Kako zelo vas vse ljubim. Vaša predanost, poniţnost, zaupanje in 

čista ljubezen do Mene, postaja močnejša iz dneva v dan. Ali ne čutite tega? To je Moj Dar 

prav vsakemu izmed vas, Mojim čistim dušam, ki ste bile izbrane iz vašega vsakdanjega 

ţivljenja, da Mi sledite na poti do Raja. 

Moji otroci, katere je prebudil Sveti Duh, ki je bil izlit na svet v mesecu maju, bodo zdaj čutili 

poboţnost do Mene, katero doslej še niso poznali. Jaz zdaj hitro tvorim Svojo vojsko in ta bo 

kmalu zrastla na skupino 20 milijonov. Večja kot bo vojska, na močnejši način bo Sveti Duh 

zdruţil Moje otroke kot eno v boju zoper zavajalca. Moje Boţanske smernice so zdaj 

vtisnjene v vaše duše, ali se zavedate tega ali ne. To je kot če bi imeli v sebi stikalo. Ko vas 

bo poklicala Moja Ljubezen, se boste naravno odzvali, da bi spreobračali druge. To je Moč 

Svetega Duha, ki se zdaj čuti v vsakem kotičku sveta. 

Vse religije, veroizpovedi, rase in vsi narodi se bodo zdaj odzvali na Luč Resnice. Vsi ti ljudje 

so tako zelo dragoceni Mojemu Večnemu Očetu. On zdaj izteguje Svojo Roko vsakemu 

moškemu, vsaki ţenski in vsakemu otroku, da bodo prisluhnili Njegovemu klicu. Satan ne bo 

zmogel prenesti molitev, ki jih molijo Moji verni. Njegov oprijem bo popustil, in to kmalu. 

Molitev, in vera Mojih vernih mu povzročata bes. Nemočen je, v glave Mojih vernih ne more 

postavljati dvome, zaradi tega pa bo svojo pozornost preusmeril na šibke grešnike. Ti otroci 

so tako ali tako ţe zelo zmedeni in uničeni zaradi smrtnih grehov, da bodo zaradi tega 

pritegnjeni k njemu. Ne bodo se mogli braniti zaradi svojih temnih duš. Močno molite, da 

bodo njihove duše lahko rešene. 

To je obdobje, ko bodo Mojo Cerkev, čeprav se sooča z izrednimi ovirami, ki jih prinaša greh, 

ponovno zgradili Moji verni na Zemlji. To bo trajalo nekaj časa, ampak ko se bo zgodilo, bo 

Moja Cerkev dobila nazaj svojo nekdanjo slavo in bo obnovljena v moči. 

Moja Cerkev se bo, skupaj z vsem Mojim izbranim ljudstvom, zdruţila z Veličastnim 

Kraljestvom Mojega Očeta. Sladkost tega dogodka, ko v svetu ne bo več satana in vsega kar 

je zlo, morate sprejeti, otroci. To je Nova Doba Miru, ki se je morate veseliti, ko bo prišla na 

Zemljo. Otroci, časi, ki so pred vami, bodo morda teţavni. Osredotočite se Name in boste 

preţiveli. Samo takrat bo prišel mir, po katerem hrepenite. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 



Jezus Kristus 

 

KAKO TEŢKO SE JE VZPETI PO STOPNIŠČU DO RAJA 

Sobota, 3. september 2011 ob 23:50 

Moja draga ljubljena hči, ne varaj se, zavajalec te je odvrnil stran od Mene v zadnjih nekaj 

dneh. To si pripisovala dejstvu, da si bila zaposlena, ampak to ni povsem točno. On je tako 

pretkan, da je namerno prekinil vsako minuto tvojega časa. Med tem časom si se zavedala, da 

nisi posvečala časa Meni. Ali ni tako? Počutila si se raztreseno in izgubljeno, nato si spoznala, 

da brez Mene čutiš praznino v sebi. Ves čas sem ti bil blizu, a sem vseeno dopustil občutek 

zapuščenosti od Mene. Zdaj si izkusila obup, ki ga čutijo duše, katere zavrnem zaradi greha. 

Vse to je pomembno za tvoj duhovni razvoj. Čeprav se mogoče zdi brezsmiselno, da to 

dopuščam, pa je to del tvojega treninga, da boš prišla do svetosti, ki jo iščem in zahtevam od 

tebe. Ti, Moja preljuba hči, boš od časa do časa občutila obliko zapuščenosti, prav tako tudi 

mnoge duše, ki so na tej isti poti. 

Stopnišče k duhovni popolnosti je zelo dolgo stopnišče. Duše bodo naredile eden, dva ali več 

korakov nazaj za vsak korak, ki ga naredijo proti Meni. Prosim te, Moja hči, da poveš vsem 

Mojim vernim, naj se previdno pripravijo na to stopnišče, ki je odločilno, preden doseţejo 

najvišjo stopnico. V Mojem Sporočilu z dne 24.11.2010, sem ti prvič omenil to stopnišče in 

razloţil, kako se nekateri ljudje prehitro vzpenjajo po teh stopnicah. Ampak ti veš, da bi to 

bila napaka. Zavedaj se, da sem ves čas Jaz tisti, ki te vodi po stopnicah. 

Otroci Moji, zdaj se morate vzpeti na vsako stopnico duhovnega stopnišča, preden boste 

dosegli  najvišje stopnice, ki vodijo k vratom Raja. Bodite potrpeţljivi. Ne bodite razočarani 

ko padete. Enostavno se spet postavite na noge in se začnite vzpenjati vse do konca. 

Otroci, drţal vas bom za roko in vas peljal do vrha, če Mi boste dopustili. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 

SPOROČILO DEVICE MARIJE: ZAPUŠČENOST DUŠE ŢRTVE 

Nedelja, 4. september 2011 ob 21:50 

(To Sporočilo je glasnica prejela po molitvi Roţnega Venca in po prikazovanju, kjer se 

je Blagoslovljena Mati prikazala v času 20-ih minut v osebni sobi za molitev) 

Prihajam v Imenu svojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa. Jaz sem Sveta Mati Boţja. 

Moj otrok, ti trpiš za Mojega Sina. Prejšnji teden ni bil enostaven zate, ko si se borila z močmi 

zla, da bi ostala zvesta mojemu dragemu Sinu. Ta večer prihajam k tebi, da bi ti poskusila 



razloţiti kaj se dogaja. Kot duša ţrtev boš doţivela trenutke zapuščenosti, ko bodo misli o 

mojem Sinu izginile iz tvojega uma. Potem, ko si boš prizadevala posvetiti čas molitvi, boš 

ugotovila, da tega ne zmoreš storiti. Zaradi tega boš postala zmedena. Osamljenost zaradi 

odsotnosti Mojega Sina ti bo povzročala muke. Ne skrbi, ne glede na to kako teţko je, to je  

oblika trpljenja, ki jo moraš izkusiti kot duša ţrtev. 

Prosim, moli za pogum in za milosti, da boš sprejela to novo obliko trpljenja, ki te bo zmedla. 

Drţi se vsakodnevne Maše in prejemanja Presvete Evharistije ne glede na to kaj te čaka. 

Zavajalec te bo spodbujal, da bi obrnila hrbet temu Delu. Kmalu boš ponovno dopustila, da 

dvomi prodrejo v tvojo dušo. Prosi zdaj vse, da molijo zate, kajti tvoj dar mojemu Sinu še 

naprej vsepovsod rešuje duše.Tega nikoli ne pozabi, ne glede na to kako teţko je tvoje 

trpljenje. 

Moj otrok, vedno bom govorila s teboj ko boš izgubila občutek za smer, kajti jaz sem tvoja 

ljubljena Mati. Vedno bom ob tebi, da bi te ščitila in vodila k Mojemu Sinu, tako da bodo 

Njegove ţelje izpolnjene. Pojdi v ljubezni in miru. 

Tvoja ljubljena Mati 

Kraljica Miru 

 

 

LJUBITI SVOJEGA BLIŢNJEGA KOT SAMEGA SEBE JE VELIKO 

TEŢJE KOT SI MISLITE 

Nedelja, 4. september 2011 ob 22:00 

Moja hči, zdaj je čas, da poslušaš Moja navodila, ki bodo seznanila Moje otroke na 

prihajajoče čase, tako da se bodo vsi Moji verni zavedali pomembnosti vztrajanja v 

vsakodnevni molitvi. Prejemati morajo tudi Moje Telo v Sveti Evharistiji in moliti za rešitev 

duš. 

Moji otroci postajajo čedalje bolj pozorni na Moja Sporočila, medtem ko se vsak dan 

zdruţujejo v molitvi za vse Moje otroke, preden se bo zgodilo Opozorilo. 

Glejte na svoje brate in sestre skozi Moje Oči, ki jih vidijo kot čudeţne stvaritve podarjene 

od Mojega Večnega Očeta kot Dar človeštvu. Vsaka duša je enako ljubljena. V Očeh Mojega 

Očeta med njimi ni nobene razlike. 

Če vi, Moji verni, ljubite Mene, boste ljubili tudi Mojega Očeta. In če je vaša ljubezen do 

Mojega Očeta pristna, boste ljubili tudi svoje brate in sestre. Še posebno morate izkazovati 

ljubezen do tistih, ki so vas mogoče ţalili s svojim obnašanjem. Nekateri vas bodo zmerjali, 

zasmehovali in škodili vašemu ugledu, kar bo lahko prizadelo vas in vaše druţine. Mogoče jih 

boste osebno poznali in vas bodo prizadeli s svojimi dejanji, zaradi česar boste teţko oblekli 

in nahranili svoje druţine. Ne glede na to, kako zelo vas bodo ljudje prizadeli, vas prosim v 

Mojem Imenu, da sledite Mojemu zgledu. Prosite za njih, še posebej za tiste, ki vam 



škodujejo. Kajti ko molite za njih, zmanjšujete sovraštvo, ki ga povzroča satan. Sovraštvo, ki 

bi lahko vodilo v maščevanje. 

Od vseh Mojih Naukov je to eno izmed najteţjih. Ljubiti svojega bliţnjega kakor samega sebe 

je veliko teţje, kot si lahko predstavljate. Ko boste dosegli to velikodušno dejanje, Mi boste 

pomagali izpolniti Moj načrt, da rešim še več duš. 

Vaš ljubljeni Učitelj in Prijatelj 

Jezus Kristus 

 

IMEJTE ZDAJ BDENJA BOŢJEGA USMILJENJA – OPOZORILO JE 

BLIZU 

Ponedeljek, 5. september 2011 ob 21:00 

(Obvestilo: Nocoj sta bili prejeti dve Sporočili od Jezusa Kristusa. V prvem Sporočilu, 

osebnem razodetju, so bile glasnici dane podrobnosti o času, ko se bo zgodilo Opozorilo. O 

njihovi objavi naj bi presodila vidkinja, ki pa se je odločila, da jih v tem trenutku ne bo 

objavila. Podrobnosti časa Opozorila je izročila v hrambo duhovniku.To Sporočilo bo 

objavljeno po Opozorilu. Drugo Sporočilo je namenjeno za svet zdaj.) 

Moja ljubljena hči, ura se pribliţuje. Molitev je pomagala, da je Moj ljubljeni Namestnik, 

Papeţ Benedikt, prestal notranji boj, ki ga doţivlja zaradi zlobnih sil. Njegov čas v Vatikanu 

je bil podaljšan. 

Vse Moje verne spodbujam naj imajo molitvena srečanja in bdenja Boţjega Usmiljenja za vse 

Moje uboge otroke, ki so odtavali proč od Mene in Mojega Večnega Očeta. Oni nujno 

potrebujejo vaše molitve. Zdaj je potrebno veliko molitve, da se bodo rešili. Darujte Svete 

Maše za tiste, ki zaradi stanja svojih duš v času Opozorila ne bodo fizično preţiveli. Oni 

potrebujejo vaše molitve. Zdruţite se. Primite se za roke v zedinjenju z Menoj. 

Vaš ljubljeni Jezus Kristus 

 

DEVICA MARIJA: VEDNO POSLUŠAJ SVOJE SRCE 

Torek, 6. september 2011 ob 20:20 

Prihajam v Imenu svojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa. Jaz sem tvoja Blagoslovljena 

Mati.  

Moj otrok, ti si preganjana. Zavajalec te ţeli na vse moţne načine zaustaviti. Ti, Moj otrok, 

moraš ubogati samo en Glas in sicer Glas mojega dragega Sina, Jezusa Kristusa. 

Oboroţi se zdaj, moj otrok, kajti napadi nate se bodo povečali in prav tako tvoje trpljenje. 

Preko milosti, ki ti jih bom podelila se boš prebila skozi to. Odstrani iz sebe strah in dvome. 

Ne dopusti, da te karkoli odvrača od Dela, kajti to prihaja od zavajalca. To ne prihaja od 

Mojega Sina. 



Vedno poslušaj svoje srce, tako boš spoznala Resnico.  Jaz, tvoja ljubljena Mati, te ljubim. 

Prosim, dovoli mi, da ti podelim vso svojo zaščito pred hudobcem. 

Pojdi v miru in ljubezni. 

Tvoja ljubljena Mati 

Kraljica Miru 

 

S TEM KO VERA MOJIH VERNIH POSTAJA MOČNEJŠA, SE 

POVEČAJO NAPADI NANJE 

Torek, 6. september 2011 ob 20:30 

Moja draga ljubljena hči, kako zelo trpiš Zame in kako močna si postala zaradi tega. 

Moja zaščita je povsod okoli tebe. Ne boj se. Medtem ko to Delo še naprej spreobrača duše, 

se bodo tudi nadaljevali napadi satana. Sprejmi to. Naj ti to ne povzroča skrbi. Vzdigni se nad 

te napade. Svoj pogled imej vedno usmerjen Name. Ko boš to storila, ti druge stvari ne bodo 

pomembne. 

Isto trpljenje bodo občutili vsi Moji verni, medtem ko Sveti Duh še naprej, z nezmanjšano 

močjo, priteguje duše vseh Mojih otrok. S tem ko njihova vera Vame postaja močnejša, se 

bodo tudi povečali napadi nanje. Moji verni bodo opazili, da se morajo soočiti z argumenti, z 

nenavadnimi in ţaljivimi pripombami in odzivi nevernikov, s katerimi se bo teţko spoprijeti. 

Prosim, povej jim, naj to zdaj pričakujejo, ko se čas Opozorila vedno bolj pribliţuje. 

Satan in njegovi demoni, nevidni prostemu očesu, se trudijo uničiti ljubezen v dušah Mojih 

otrok. On navdihuje nezaupanje med ljudmi, povzroča prepire ter podtika dvome. Poln je 

sovraštva do človeštva. Povzročil bo vojne med drţavami, rojaki in trenja znotraj druţin. Vse 

to so njegove najljubše taktike in so vedno znamenja njegovega zahrbtnega delovanja. 

Prepoznajte za to kar je – satan na delu. Borite se proti njim, s tem da ostanete močni. Prosite 

Mojo ljubljeno Mater naj vas zaščiti, kajti ona je njegova največja nasprotnica. Satanova moč 

bo popustila, če boste poklicali njo na pomoč. 

Ti časi so polni izzivov za vse Moje verne vsepovsod. Moji otroci, zavajalec vas bo poskušal 

na vse moţne načine – po prijateljih, druţini in sodelavcih – odvrniti od Mene.  

Zaustavite ga, kakor sem vam rekel. Molitev in poboţnost k Brezmadeţnemu Srcu Moje 

Blagoslovljene Matere bo vaša bojna oprema. 

Bodite močni. Vse vas ljubim. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

NE BOJTE SE OPOZORILA, PRIČAKUJTE GA Z VESELJEM 



Sreda, 7. september 2011 ob 23:45 

Moja draga ljubljena hči, povej Mojim dragim otrokom, da se ne smejo bati Opozorila. Mnogi 

se bodo počutili prestrašene, kar je razumljivo, vendar Me morajo pozorno poslušati. Prišel 

bom k vsakemu od vas. Videli me boste in čutili v svojem srcu in duši. Moja Navzočnost bo 

preplavila vaše duše z najčistejšo Ljubeznijo in Sočutjem, zato se morate veseliti. Končno Me 

boste videli in vaša duša bo preţeta z ljubeznijo in navdušenjem. 

Večina grešnikov in nevernikov bo čutila olajšanje zaradi Mojega obstoja. Moja Sveta 

Navzočnost bo kot Kri, ki bo preplavila njihove duše in jih tako nahranila s hrano, ki jim je 

tako dolgo primanjkovala. Mnogi bodo trpeli isto muko kot jo trpim Jaz, ko bodo videli svoje 

grehe, ki se bodo odvili pred njihovimi očmi. Ko bodo videli, kako so Me ţalili, Me bodo 

strtih src rotili za odpuščanje. 

Tudi otroci, nad sedem letom starosti, bodo videli kako Me ţalijo z grehi. V mnogih primerih 

bodo otroci, ki zanikajo Moj Obstoj, a vendar poznajo Resnico, pritekli k Meni. Prosili Me 

bodo, da jih objamem in ne bodo ţeleli, da jih spustim iz rok. 

Tudi najtrdovratnejših grešnikov se bo dotaknil ta nadnaravni dogodek. Otroci, ignorirati 

morate razne govorice in senzacionalne zgodbice. Ničesar se ni potrebno bati. Opozorilo 

morate pričakovati s čistim veseljem v svojih srcih. 

S tako veliko ljubeznijo v Svojem Srcu pričakujem ta trenutek, ko bom izlil Svoje Boţje 

Usmiljenje nad vsakega izmed vas, po vsem svetu. Po Opozorilu boste spoznali kako ste 

lahko srečni, ker ţivite v tej generaciji. Kako to, da ne morete prepoznati Usmiljenja, ki bo 

izkazano človeštvu? V preteklosti je tako mnogo duš umrlo v velikih grehih. Zdaj bodo vsi 

grešniki končno spoznali Resnico. 

Mojim otrokom ni enostavno priznati Moj Obstoj in Obstoj Mojega Večnega Očeta. Brez 

kakršnega koli materialnega dokaza, Me mnogi ne ţelijo spoznati. Mnoge ne zanima 

nadnaravni obstoj in ne verjamejo v njega. Ta Dogodek jim bo odprl oči za preprosto dejstvo, 

da se ţivljenje ne konča na Zemlji temveč se nadaljuje v večnosti. Zaradi tega morajo 

pripraviti svoje duše. 

Opozorilo jim bo pokazalo, kaj morajo storiti, da to popravijo. Zapomnite si otroci, Jaz sem 

vaš Odrešenik. Vse vas ljubim na način, ki presega vaše doumevanje. Pričakujte Moj prihod z 

ljubeznijo in s spokojnostjo. Ne bojte se dramatičnega prizora na nebu in barvnih ţarkov, ki se 

bodo povsod razširili, da bi naznanili Moj prihod. To vas bo pripravilo za srečanje z Menoj. 

Prosim, molite, da bodo vsi ljudje v svojih srcih občutili radost, kajti ta dogodek bo prinesel 

odrešenje za človeštvo, ki bo takšnih razseţnosti, da bo rešil zelo veliko duš in jim omogočil 

vstopiti v Novi Raj na Zemlji. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

NIKOLI NE GROZITE DRUGIM V MOJEM IMENU 



Sobota, 10. september 2011 ob 15:30 

Moja draga ljubljena hči, danes se ţelim pogovoriti s teboj o pomembnosti, da me ubogaš v 

vseh stvareh. Moja hči, vsi Moji verni morajo spoštovati Zapovedi Mojega Očeta, če ţelijo 

postati vredni Moje Ljubezni in zvestobe. Čeprav se lahko opotekajo od časa do časa, si 

morajo ves čas prizadevati izpolnjevati Pravilo Ljubezni. Ljubite drug drugega in postavite 

potrebe svojega bliţnjega pred svoje lastne in vse drugo se bo postavilo na pravo mesto.  

Tisti, ki se imajo za Moje verne, morajo biti zelo previdni pri tem, kako razširjajo Mojo 

Najsvetejšo Besedo. Če padejo v past arogance, samopravičnosti ali kadar obsojajo druge v 

Mojem Imenu, Me zelo ţalijo. Nikoli ne grozite drugim s kaznimi, ki jih lahko pričakujejo od 

Mene. Nikoli nikomur ne recite, da jih bom Jaz kaznoval, ker se zaradi kakršnega razloga 

jezite na njih. Kajti če boste to storili, boste krivi, da ste Me zanikali s sprevračanjem Resnice, 

da bi potešili svoje lastne ţelje. Nikoli se ne počutite, da ste boljši od drugih, ker poznate 

Resnico. 

Otroci, Jaz ljubim vse Svoje otroke, četudi se motijo in zaidejo. Če trdite, da ste resnično Moji 

verni, vedno molite zanje. Vsekakor, oznanjajte Resnico. Vedno jim pripovedujte o Moji 

globoki Ljubezni do Mojih otrok. Toda nikoli jih ne smete obsojati. Nikoli jim ne govorite, da 

bom Jaz kaznoval njihove grehe, oziroma tisto, za kar vi mislite, da naj bi bili grehi. Nimate 

pravite, da to počnete. 

Moje današnje Sporočilo je preprosto. Ko ljubite Mene in govorite v Mojem Imenu se ne 

smete nikoli povzdigovati nad druge zaradi tega. Nikoli ne smete groziti svojim bratom in 

sestram ali jih obrekovati v Mojem Imenu.  

Ker ste Moji verni si zapomnite, da vas bo zavajalec napadal ravno zaradi vaše vere. Zato 

morate biti previdni, da vas on ne zavede, da bi grešili proti svojim bratom in sestram. 

Močni morate ostati, Moji otroci. To Sporočilo vam dajem, da bi vas vodil in obdrţal na pravi 

poti, ki vodi k Meni. 

Vaš ljubljeni Jezus 

Kralj Človeštva 

 

NE GLEDE NA TO, KATERI RELIGIJI PRIPADATE, OBSTAJA SAMO 

EN BOG 

Nedelja, 11. september 2011 ob 19:15 

Moja draga ljubljena hči, ko se Moji otroci počutijo obupano, prestrašeno ali osamljeno, jim 

povej naj se obrnejo Name. Še nikoli doslej ni toliko Mojih otrok po vsem svetu čutilo takšno 

praznino v svojih ţivljenjih. Ker jih nihče ne usmerja, ti postajajo vse bolj raztreseni, ko se 

hranijo s smetmi. Mediji jih vsakodnevno hranijo z zgodbami, ki prikazujejo prisotnost zla v 

svetu, s toliko drţavami, v katerih vladajo nemiri. In potem je tukaj še pomanjkanje duhovne 

hrane. Namesto duhovne hrane vas hranijo z laţmi, ko se vam govori o čudesih posvetnih 



ambicij. Prizadevanje po teh posvetnih ambicijah vas bodo razočarale. Ko si boste prizadevali 

iti proti takšnim ciljem, boste komaj čakali, da jih doseţete, a vendar boste vedno znova 

razočarani. 

Zapomnite si otroci, Jaz sem vaša Hrana. Samo v Meni boste našli pravi mir, pravo 

zadovoljstvo in čisto ljubezen v vaših srcih. Takšne vrste miru ni mogoče najti nikjer drugje. 

Pridite zdaj k Meni vsi vi, ki ste ţalostni v svojih srcih. Naj vas objamem in potolaţim. Vi, 

Moji otroci, ste Moje izgubljene, a dragocene duše. Mnogi izmed vas ste odtavali stran in ne 

poznate svoje poti nazaj v Mojo čredo. Nekateri izmed vas ste izbrali drugačno čredo – čredo, 

ki ni od Mene. 

Prisluhnite Mojemu klicu. Ko boste slišali Moj klic v svojih dušah, boste spoznali Resnico. 

Jaz sem vaša pot k Mojemu Večnemu Očetu. Zapomnite si, da mnogi izmed vas, ki dajete 

različna imena Bogu, Vsemogočnemu Očetu, lahko še vedno častite istega Boga. Samo en 

Bog obstaja. Zdaj se pribliţuje čas, ko se bo Njegova Slava razodela svetu. Ne glede na to, 

kakšna je vaša interpretacija Boga – Bog Oče je Ljubezen. Njegovo Usmiljenje je 

vseobsegajoče. Pridite, obrnite se zdaj k Njemu, kjerkoli ţe ste v svetu. On pričakuje vaš klic. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

KAZEN SE PREKO MOLITVE LAHKO OMILI 

Ponedeljek, 12. september 2011 ob 12:00 

Moja draga ljubljena hči, zelo kmalu se bo svet zaustavil. Po Opozorilu bodo ljudje gledali na 

svet z drugačnimi očmi. Materialne stvari in preobilje človeka ne bosta več navduševala. 

Ljudje ne bodo več malikovali zvezdnike in bogastvo. In nikoli več ne bodo tako hitri v 

obsojanju in okrutnem ravnanju do svojih bliţnjih. 

Novi svet, ki bo obstajal po Opozorilu bo prostor, kjer se bo ljubezen do Mene in Boga Očeta 

izraţala v velikem spoštovanju. Mnogo voditeljev v drţavah, ki niso krščanske vere, se bo 

poklonilo Mojemu Očetu. Tisti na vplivnih poloţajih, ki nadzirajo denarna sredstva ljudi, se 

bodo mnoţično kesali. Mnogi se bodo odpovedali svoji moči in oblasti. S svojimi brati in 

sestrami bodo delili kruh, ki prihaja od Boga Očeta, kajti ta kruh je za vse in je namenjen, da 

si ga vsi enakopravno porazdelijo.  

Opozorilo bo prineslo mnogo dobrih stvari, vendar pa mnogo duš ne bo dovolj močnih v svoji 

veri in se bodo na ţalost vrnile na svoje stare poti. Zapeljani od danih obljub moči, bogastva, 

oblasti in ljubezni do sebe, bodo zavrnili Boga Očeta. Klub temu, da bodo spoznali Resnico, 

jim to ne bo dosti pomenilo. Otroci, ti ubogi slabotni grešniki bodo trn v vaši strani. Brez 

vaših molitev bodo njihovi grehi povzročili opustošenje v svetu, ki bi se moral obnoviti skozi 

svoje novo očiščevanje.  

Moji otroci, molitev je tako zelo pomembna. Boga Očeta morate prositi, da zaustavi 

preganjanje, ki ga ti ljudje načrtujejo. Zadostna količina molitev lahko odvrne in bo odvrnila 



večino grozot, ki jih bodo ti grešniki skušali prizadejati svetu. Toliko izmed vas je slepih za 

načrt, ki se spletkari za vašim hrbtom. Znamenja se dosledno razkrivajo, toda vi jih ne 

prepoznavate. 

Moji otroci, ko vaša vera raste molite, da bi Svet Duh prišel nad te grešnike in preplavil 

njihove duše. Jaz, vaš dragi Jezus, vas ščitim, Moji ljubljeni verni. Pod Svojim vodstvom vam 

naročam, da molite, ne samo za te padle duše, ampak tudi za zaustavitev preganjanja moških, 

ţensk in otrok. Če bodo ti storilci, ki se bodo uprli Mojemu Očetu, nadaljevali z 

zastraševanjem nedolţnih ljudi, po novih zakonih, ki jih bodo uvedli v svetu, bodo kaznovani. 

Tem grešnikom bo dano največje moţno Usmiljenje od Mojega Kriţanja dalje. Ti grešniki 

morajo sprejeti Opozorilo, kajti to bo zadnja priloţnost, da jim bo ponujena moţnost za 

odrešenje, sicer se bodo soočili s strašno kaznijo. Te kazni, ki jo bo izvršil Moj Oče, po Roki 

Boţje Pravičnosti, si ne smete ţeleti. Čeprav je ta Velika Kazen bila prerokovana, je lahko 

omiljena po moči molitve. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Kralj Usmiljena, Jezus Kristus 

 

CERKEV BO UVEDLA SPREMEMBE, KI BODO NASPROTOVALE 

BOŢJI BESEDI 

Torek, 13. september 2011 ob 15:15 

Moja draga ljubljena hči, Jaz sem, Jezus Kristus, ki sem prišel v telesu. 

Moji sveti sluţabniki povsod po svetu morajo zdaj prisluhniti Moji Najsvetejši Besedi. Vsi 

Moji verni morajo deliti ta Sporočila z Mojimi svetimi sluţabniki iz vseh krščanskih 

denominacij. Ključnega pomena je, da jih spodbujate naj prisluhnejo Moji Besedi v tem 

odločilnem času, preden se ločijo narazen in razdelijo na dva tabora. 

Zavajalec je prodrl v Mojo Cerkev na vseh ravneh. Zelo kmalu boste videli kako se bo počasi 

začelo zmanjševati število Svetih Maš. Videli boste odpravitev posebnih molitev in kako bodo 

nekateri Zakramenti, kot je Zakrament Spovedi, začeli izginjati. Zdaj kličem Svoje svete 

sluţabnike, da Mi prisluhnejo in molijo za razločevanje. To sem Jaz, ki vas zdaj kličem, da bi 

lahko rešil vašo čredo. Jaz sem Tisti, ki si ţeli odpreti vaša srca, tako da bi se lahko pripravili 

na te poslednje čase, ki bodo napovedali povsem nov začetek za svet. 

Zelo kmalu se bo od vas pričakovalo, da izkaţete zvestobo laţnemu preroku. Prepoznajte ga 

za to kar je in presojajte njegova dejanja, da boste videli ali prinašajo sadove. Kajti sadove, ki 

ga bodo on in njegovi hlapčevski privrţenci dajali, bodo gnili do konca. En ugriz v te sadove 

bo uničil vašo zvestobo Meni. Dva ali več ugrizov bo povzročilo tako veliko razdaljo med 

vami in Mojim Svetim Srcem, da boste zelo teţko vstopili v Kraljestvo Mojega Očeta.  

Bodite pozorni zdaj na spremembe, ki se bodo vtihotapile znotraj vaših Cerkva. Nekatere od 

teh prilagoditev se ne bodo zdele problematične na začetku. Toda sčasoma boste prisiljeni 



sprejeti določene spremembe in laţi. Laţi bodo prihajale od satana in bodo oblečene v ovčja 

oblačila. 

Tisti s čistimi srci boste takoj prepoznali pretkano zlo na delu, ki je ustvarjeno, da uniči Mojo 

Cerkev na Zemlji znotraj njenih lastnih zidov. 

Moja Resnica bo povzročila uţaljeno vzdihovanje po vsem svetu, ko se bodo Moji duhovniki 

spraševali: »prav gotovo je ta prerokba laţ?« Edina laţ s katero se bodo morali soočiti bo 

tista, katero bodo prisiljeni odobriti, in ki bo neposredno nasprotovala Svetemu Pismu 

danemu človeštvu ţe od samega začetka. Nikoli ne sprejmite katere koli druge Resnice, razen 

tiste, ki je vsebovana v Svetem Pismu. 

Uvedenih bo mnogo sprememb, ki bodo nasprotovale Besedi Mojega Večnega Očeta. Moji 

sveti sluţabniki, te spremembe ne bodo Boţjega izvora. Zavrniti morate te neresnice, če Mi 

ţelite ostati zvesti. 

Zbudite se. Uprite se laţem s katerimi se boste morali soočiti. Nikoli jih ne sprejmite. Beseda 

Mojega Večnega Očeta se nikoli ne bo spremenila. Človeštvo je nikoli ne more spreminjati. 

Mnogi izmed vas boste tako pretreseni, da se boste ločili od svojih bratov duhovnikov. Ne 

bojte se, kajti obstaja samo ena stran, ki jo lahko izberete in to bo stran na kateri sem Jaz. 

Nobena druga stran ne obstaja. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

PROSITE ZA DAR TRPLJENJA 

Sreda, 14. september 2011 ob 00:10 

Moja draga ljubljena hči, tvoje trpljenje se je olajšalo. Ţelim se ti zahvaliti za ta dar. To 

trpljenje se bo vrnilo, toda sposobna ga boš sprejeti z veliko več veselja v svojem srcu. Jaz 

potrebujem tvoje trpljenje, ker le-to rešuje duše grešnikov, ki bi drugače končali v peklu. 

Nekega dne boš pogledala v njihove duše in boš prevzeta od ljubezni in veselja, ko jih boš 

videla sedeti ob Meni poleg Prestola Mojega Očeta. 

Najprej bom sprejel grešnike, ko se bodo pokesali. Vedno bodo v prvi vrsti na presenečenje 

Mojih vernih. Te duše so bile pripeljane k Meni po molitvah in trpljenju Mojih vernih in 

Mojih izbranih duš. Moji verni bodo to razumeli, kajti po zedinjenju z Menoj se bodo veselili 

odrešenja teh duš. 

Moja hči, zdaj ţelim rešiti še veliko več duš. Prosim, moli, da bi se ti in druge izbrane duše 

naučile, kako lahko trpljenje poveča število duš, ki bodo vstopile v Kraljestvo Mojega Očeta. 

Zdaj jih prosim, naj zaprosijo za potrebne milosti, da jim bo dan Dar trpljenja. Zapomnite si, 

ko Jaz podelim trpljenje, je to posebna milost in takšna, ki bo pripeljala še veliko več duš v 

Naročje Mojega Srca. 

Vaš ljubljeni Jezus 



Odrešenik Človeštva 

 

Z RESNICO SE OBIČAJNO RAVNA SKRAJNO PREVIDNO IN S 

TAKOJŠNJO ZAVRNITVIJO 

Torek, 15. september 2011 ob 23:50 

Moja draga ljubljena hči, zdaj ti dajem še več podrobnosti o bolečini, ki sem jo Jaz pretrpel v 

času Mojega Kriţanja. Zapuščenost. Zavrnitev. Osamljenost. Zavrnitev s posmehljivim 

zamahovanjem z rokami s strani oblastnikov, in še posebno s strani Mojih vdanih vernih. Celo 

Moji lastni apostoli so Me zavrnili v času, ko sem jih potreboval. Torej, ne smeš biti 

presenečena, da se to dogaja tudi tebi. 

Nocoj ti je bila tudi pokazana vizija, kako Jaz stojim pred Svojimi rablji, ko sem moral 

poslušati kako so njihove podle laţi obdolţile Mene in Resnico Mojih Naukov. Tako bodo 

ravnali tudi s teboj in Mojimi vernimi tisti, ki ne morejo sprejeti Resnice ali jo neprijetno 

doţivljajo. 

Moja hči, z resnico se običajno ravna skrajno previdno, s takojšnjo zavrnitvijo in včasih jo 

označujejo za bogokletno. Nikoli se ne boj, kajti Besede, ki ti jih dajem niso nič drugega kot 

Resnica. Nikoli se ne boj objaviti tega kar ti Jaz dajem. Zakaj bi ti dajal neresnice? Zakaj bi se 

trudil spodkopavati ta Sporočila s tem, da bi dopustil neresnici, da vstopi vanje kadarkoli? S 

tem bi nasprotoval Volji Mojega Očeta. Celo satanu ne bo dovoljeno vmešavanje v ta 

Sporočila, ne glede kako močno se bo trudil. 

Ko bodo ta Sporočila postajala bolj izrazita, bodo postala tema mnogih razprav in 

posmehovanj. Pa vendar, bodo le-ta mnoge pritegnila in se jih dotaknila po Svetem Duhu, ki 

bo ganil njihove duše.  

Sčasoma se Mi bodo Moji otroci zahvaljevali za pomoč v prebijanju skozi zmešnjavo 

trnjevega grmičevja, ki jih bo oviralo pred tem, da bi v dosegli vrata Raja. Brez Mojega 

vodstva v teh časih, bi bili izgubljeni. Ne bi bili dovolj močni, da bi varno vstopili skozi Vrata 

Novega Raja, Nove Dobe Miru na Zemlji, ki je namenjen vsem tistim, ki ubogajo Mene in 

Moje Nauke. 

Vaš ljubljeni Odrešenik in Učitelj 

Jezus Kristus 

 

ČASI MIRU IN SLAVE SO ŢE SKORAJ TU 

Sobota, 17. september 2011 ob 18:50 

Moja draga ljubljena hči, kadar se počutiš zavrnjeno se končno zavedaš, da je to zgolj odsev 

Moje Lastne Agonije. Ko si zedinjena z Menoj, kar ti si, bo to od zdaj naprej postalo del 

tvojega ţivljenja. Kadar ljudje zavračajo Sporočila, ki jih objavljaš, zavračajo Mojo 



Najsvetejšo Besedo. Ko jim oporekajo in iščejo napake v njih, kritizirajo Mene. Kadar gledajo 

z viška nate, se posmehujejo Meni. Kadar se smejijo tem Sporočilom, kriţajo Mene. 

To kar čutiš je samo delček Mojega trpljenja, ko z ţalostjo opazujem kako je človek slep za 

Resnico Obstoja Mojega Večnega Očeta. Bolečina in ţalost, ki ju občutim, ko sem priča 

grehom človeštva, in tudi grehom vernikov, je zelo velika. Ta muka redko kdaj preneha, a je 

vendar olajšana zaradi trpljenja duš ţrtev. Prav tako je olajšana z ljubeznijo, ki jo Moji verni 

izkazujejo s svojo predanostjo Meni. 

Moja hči, čeprav potrebujem trpljenje, da bi rešil uboge nesrečne duše, pa to ni nekaj v čemur 

bi uţival. Boleče Mi je gledati trpljenje, vendar me le-to potolaţi. Moja hči, tako veliko stvari 

se moraš naučiti, ki so teţavne za tvoje razumevanje. Poti Boţjega Kraljestva ljudje ne bi 

mogli razumeti. Nekega dne bodo razumeli. 

Moji otroci, vedite, da se teţki časi, ki jih je človek moral pretrpeti skozi stoletja, pribliţujejo 

h koncu. To je dobra novica za človeka, ki izkazuje ljubezen svojemu bliţnjemu in kot takšen 

ljubi Mene. Končno se bo končalo tudi Moje trpljenje, ki ga prestajam iz ljubezni do vseh vas. 

Ta Ljubezen je silna, vedno popustljiva in bo razlog za vaše končno odrešenje. 

Pojdi zdaj, Moja hči, in sprejmi trpljenje z večjim razumevanjem v svojem srcu. Razveseli se, 

kajti časi Miru in Slave so ţe skoraj tu. 

Tvoj ljubeči Prijatelj in Odrešenik 

Jezus Kristus, Kralj človeštva 

 
KLASIČNA NAPAKA, KI JO POČNETE, KADAR SE MI POSKUŠATE 

PRIBLIŢATI 

Nedelja, 18. september 2011 ob 18:50 

Prihajam v Imenu Jezusa Kristusa, Sina Boga Najvišjega. Jaz sem On. 

Moja draga ljubljena hči, zakaj človek še naprej išče odgovore o svojem obstoju preko 

znanosti? Ljudje iščejo in iščejo, a odgovori do katerih pridejo so neresnični in tako oddaljeni 

od resničnega Obstoja Duhovnega Sveta - Kraljestva Mojega Očeta, da morate moliti za 

njihove duše. 

Otroci, vem da je zelo teţko sprejeti Resnico Mojega Obstoja in Obstoja Mojega Večnega 

Očeta, kajti vsakič, ko vaše oči beţno pogledajo Resnico, vam satan obrne glavo v drugo 

stran. Največkrat bo uporabil razum, da bi prepričal Moje otroke, da je Kraljestvo Mojega 

Očeta samo plod človeške domišljije. Nato, bo uporabil dobrine materialnega sveta, da bi vas 

prepričal, da morajo biti le te vaša prioriteta. 

Potem so tukaj duše, ki poznajo Resnico. Te duše počnejo klasično napako kadar se Mi 

poskušajo pribliţati. Šele takrat, ko bodo poskrbeli za svoje materialne potrebe se bodo 

posvetili svoji duhovnosti. Vendar ne bi smelo biti tako. Vsekakor morate zaščititi vaše 

druţine in domove ter nahraniti tiste, ki so odvisni od vas. Nato morate postaviti Mene pred 



vse posvetne dobrine. To bo vaš potni list za Nebesa. Človek ni nič brez Boga. Nikakršna 

materialna bogastva ne morejo biti in ne bodo nadomestilo za Boţjo ljubezen, niti ga ne smete 

obdrţati ali ga enako ovrednotiti, če Me ţelite resnično sprejeti v svoje srce. 

Zaupajte Vame in za vse drugo bo poskrbljeno. Če boste poskušali vse narediti sami in se 

oklepali bogastva, tako da bi imeli najboljše od obeh svetov, boste razočarani. 

Zapomnite si, Moja Ljubezen do vas bo hranila vaše duše. Materialno bogastvo bo hranilo 

vaše telo, vendar bo čez čas propadlo in ostali boste brez vsega. 

Otroci, prosim vas, ne glede na to kako teţko je, dopustite Mi, da vas vodim po poti Resnice 

do večne sreče. Samo prosite Me za pomoč in odgovoril vam bom. 

Vaš ljubljeni Učitelj in Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

NAJPOMEMBNEJŠI DOGODEK PO MOJEM VSTAJENJU 

Ponedeljek, 19. september 2011 ob 20:15 

Moja draga ljubljena hči, vsakega moškega, ţensko in otroka ţelim pripeljati v Moj Novi Raj 

na Zemlji, kajti če bi bila pozabljena samo ena duša, bi to zlomilo Moje Srce. Prav zaradi tega 

je zdaj naraslo število glasnikov, ki jih pošiljam v svet, z namenom, da bi razširjali Mojo 

Sveto Besedo in spodbujali spreobrnjenje. 

Svojih glasnikov ne pošiljam, da bi strašili Moje otroke. Nasprotno, vloga Mojih glasnikov je 

pripraviti vsakega človeka na tej Zemlji, da bi bil pripravljen in vreden ţivljenja v tem Novem 

Raju. 

Moji otroci, ţivite v časih, ki niso prijetni. Zakon in red sta propadla. Pohlepa je povzročil, da 

vam je bila ukradena finančna stabilnost. Lastna slava in obsedenost z ambicijami sta 

povzročili, da vam je bila odvzeta tudi vaša Vera.  

Kot gospodinjstvo, kjer ni nadzora staršev 

Vi, Moji otroci, ste kot gospodinjstvo kjer ni nadzora staršev. Kot razvajeni otroci ste 

priskrbljeni z vsem materialnim udobjem po katerem hrepenite, ne da bi si jih morali 

prisluţiti. Priskrbljeni ste s hrano za katero vam ni bilo potrebno trdo delati. Vse kar vas ne 

zadovolji, nadomestite z drugimi novostmi –  z drugimi poţivili. A vendar vas nič ne 

zadovolji za dolgo. Nato prihaja do prepira med otroci, kjer vsak skuša nadzirati drugega, da 

bi dosegel svoje. Takrat lahko izbruhne fizični spopad. Ker nihče ne prevzame odgovornosti, 

si drug drugemu povzročajo bolečino, ki ima včasih hude posledice. 

 

Tako Jaz vidim svet. Moji otroci so nesrečni in manjka jim duhovna tolaţba, a vendar 

odklanjajo vodstvo Moje Cerkve. Moja Cerkev v teh časih ne more obvladovati tako 

neposlušnega prebivalstva, ki ne išče tolaţbe v Meni, temveč v udobju mesa. 



Vojna uničuje človeštvo in duhovno upadanje je ustvarilo v svetu praznino, katero večina od 

vas ţe zdaj občuti v svojih srcih. Nič ni kot se zdi na prvi pogled. Materialna slava se blešči 

navzven in njena luč je privlačna tistim, ki hrepenijo po tolaţbi, a za vsem tem ni ničesar 

drugega kot tema. 

Jaz sem Luč, ki vam manjka v svojem osamljenem, zmedenem in nekoliko zastrašujočem 

ţivljenju. Prav zaradi tega se pribliţuje čas, da posredujem in prevzamem vodilno vlogo. Vi, 

Moji otroci, morate sprejeti Moje Veliko Usmiljenje in se pripraviti na njega. 

Moliti morate za svoje brate in sestre ter z veseljem in z odprtimi rokami sprejeti Moje 

posredovanje. Bodite pozitivni. Bodite polni upanja. Bodite prepričani, da bo celo 

najtrdovratnejšim grešnikom odleglo ob prihodu tega Velikega Dogodka, doslej 

najpomembnejšega Dogodka od Mojega Vstajenja dalje. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

DVOMI VAS UTRDIJO V VAŠI LJUBEZNI DO MENE 

Sreda, 21 september 2011 ob 22:00 

Prihajam v Jezusovem Imenu, ki je prišel v telesu in postal človek. 

Moja draga ljubljena hči, zdaj si čisto blizu Mojemu Srcu, pa vendar se počutiš tako 

oddaljeno. Na trenutke si prepričana, da si ločena od Mene, a si se v resnici samo še bolj 

zedinila z Menoj.  

Zdaj si postala zelo močna, Moja hči. Dajem ti še več samozavesti tako, da boš lahko 

človeštvu še naprej posredovala Mojo Besedo. To je zelo pomembno Poslanstvo. Milijoni 

demonov, ki jih je satan v teh časih osvobodil iz pekla, te napadajo na vsakem vogalu. Prve 

ljudi, ki jih bodo demoni uporabili bodo verniki, ki bodo stali v vrsti, da bi vate vrgli prvi 

kamen. 

Medtem ko se pribliţuje Moje veliko dejanje Usmiljenja, bodo demoni poskušali zatreti 

Resnico in dobrim ljudem preprečiti, da bi namenili čas, ki ga Jaz od njih potrebujem, za 

rešitev duš Mojih neverujočih otrok. Ne dopusti, da te kruto obrekovanje, ki se povečuje, 

odvrne od Mojega Dela. 

Prisluhnite zdaj Moji prerokbi. Za vsakega človeka, ki se bo pokesal v teh časih, so lahko 

poleg njega rešene še tri duše. Premišljujte o tem na takšen način: Blagoslovi podeljeni 

človeku, ki išče odpuščanje, bodo dani njegovim druţinskim članom. Vsaka duša, ki bo v teh 

časih molila k Meni in Me prosila za rešitev svojih druţin in najbliţjih prijateljev, bo prejela 

Moje Usmiljenje v izobilju.  

Molitev bo vaše odrešenje, Moji otroci. Bolj kot boste molili, bolj bom odpiral vaša srca in 

vam razodeval Svojo Resnico. Moje milosti se zdaj izlivajo na svet kot še nikoli poprej na tej 

Zemlji. Kljub temu pa ne morem izliti teh močnih milosti, če ne prosite zanje. 



Moja hči vedi, da se bodo zdaj napadi na ta Boţanska Sporočila začeli stopnjevati. Priča boš 

zlobnosti, ki te bo osupnila. Ignoriraj te ljudi. Zatisni si oči in ušesa. Namesto tega moli za 

razsvetljenje teh duš. 

Moja hči, dvomi so preizkušnje, ki jih ne doţivljaš samo ti, temveč tudi Moji ljubljeni verni. 

Čeprav so lahko vznemirjujoči, jih dopuščam, da bi vas naredil močnejše v ljubezni do Mene. 

Pomirite se zdaj, Moji otroci in sprejmite Mojo Besedo. Ţivite svoja ţivljenja, kot jih od vas 

pričakujem. Postavite svoje druţine v ospredje pred vsem. Nikoli ne smejo biti zanemarjene 

zaradi Mene. Molite zdaj z mirnim zaupanjem in bodite prepričani, da se bodo Moje prerokbe 

razpletle na Ukaz Mojega Večnega Očeta. Zgodile se bodo v skladu s popolno časovno 

razporeditvijo, ki jo bo določil Moj Oče.  

Moji otroci, nikoli ne pozabite, da so mnoge skrivnosti, ki so bile dane Mojim glasnikom in 

vidcem, in ki napovedujejo prihodnje dogodke, bile omiljene po molitvah. Mnogo, mnogo 

naravnih katastrof je bilo preprečenih zaradi poboţnosti, ki jo izkazujete do Moje 

Blagoslovljene Matere. Njeni častilci so s svojimi molitvami preprečili mnogo potresov, 

poplav in tsunamijev. Molitev je lahko zelo močna. Trpljenje in molitve ene osebe lahko 

rešijo narod. Zapomnite si to. 

Jaz ljubim vse, Moji otroci. V vaših rokah je moč, da rešite drug drugega, otroci. Ne pozabite 

tega, kar sem vam ţe rekel. Molitev je vaša bojna oprema proti zlu v tem svetu. Molitev lahko 

omili globalne katastrofe. Še naprej molite za mir v vašem svetu. Molite tudi za lahek prehod 

v Novi Raj na Zemlji, ki čaka vse Moje otroke, ki iščejo odrešenje.  

Vaš ljubljeni Jezus 

 

VEDEŢEVANJE NE PRIHAJA OD MENE 

Sreda, 21. September 2011 ob 23:30 

Moja hči, to potovanje se stopnjuje. Zdaj si pripravljena bolj kot si predstavljaš. Ne boj se, 

kajti tvoje Poslanstvo bo rešilo večino človeštva. Tvoja vloga je bila napovedana in se odvija 

v Nebesih. Ti si orodje. Jaz sem tvoj Gospodar.  

Izpolnila boš to najsvetejšo nalogo, kajti le-ta ne bo propadla in tudi ne more propasti. Včasih 

se boš počutila zelo razočarana, osamljeno, in primanjkovalo ti bo poguma. Sprejmi vse to. 

Tvoje trpljenje Mi prinaša dragocene duše v trenutku njihove smrti. Te duše zdaj molijo zate. 

Razveseli se, kajti če bi videla ljubezen, ki jo čutijo do tebe, bi jokala od sreče. 

Moji svetniki in svetnice v Nebesih te vodijo in varujejo pred hudobcem. Zaradi tega čutiš 

veliko olajšanje, kar te preseneča in radosti. Nikoli se ne obotavljaj pri tem Delu. To je eno 

izmed največjih Poslanstev Mojega Dela na Zemlji. Bodi močna, pogumna in samozavestna 

vendar ostani poniţna za vsako ceno. Prizorišče je zdaj pripravljeno. Dogodki, o katerih sem 

ti govoril, se bodo zdaj razpletli. S tem ko se bodo razpletli, se bo povrnilo tvoje zaupanje, 



kajti prejela boš vse potrebne dokaze. Da, satan je prestregel to Delo nekajkrat. To sem 

dopustil, da zagotovim, da vselej ostaneš poniţna. 

Ne objavljaj datumov. Ne sprašuj Me, kako se bo iztekla prihodnost za ljudi, ki te o tem 

sprašujejo. Vedeţevanje ne prihaja od Mene. Edina prihodnost, ki jo razodevam je povezana z 

duhovno blaginjo Mojih otrok. Bodi hvaleţna, da ti je bil dan ta prav poseben Dar. Čeprav si 

ga nisi prostovoljno ţelela, si bila ustvarjena za to Delo ţe od svojega prvega diha in Mojo 

Najsvetejšo Voljo boš izpolnjevala vse do svojega zadnjega diha. 

Pojdi naprej v Mojem Imenu in Mi z ljubeznijo ter radostjo v svojem srcu pomagaj reševati 

duše vsega človeštva. 

Ljubim te, Moja dragocena hči. Radujem se zaradi tvoje iskrene ljubezni do Mene in Moje 

ljubljene Matere. 

Tvoj Jezus 

DEVICA MARIJA: MOLITE ZA MOJO ZAŠČITO PO VSEM SVETU 

Četrtek, 22. September 2011 ob 21:00 

Moj otrok, Moje otroke moraš prositi naj molijo k Meni, da jih bom lahko v teh časih prekrila 

s Svojim Najsvetejšim Plaščem. Zlo zavajalca se povečuje in bliskovito širi. Zlobni nadzor, ki 

ga vidiš vse okoli sebe vodi on in njegova vojska demonov. Ti povzročajo mnogo trpljenja in 

bolečine v svetu. Molitev Mojega Najsvetejšega Roţnega Venca ga bo zaustavila pred tem, da 

bi povzročil škodo, ki jo namerava prizadejati temu svetu. 

Molite, moji otroci, kjerkoli ţe ste, za mojo posebno zaščito pred hudobcem. 

Molite, da bo olajšano trpljenje mojega ljubljenega Sina, ki močno potrebuje vašo tolaţbo. 

Otroci, on potrebuje vaše molitve, ko se pripravlja, da bi ponovno rešil ljudi iz njihovih 

grešnih in zablodelih ţivljenj. 

Molite zdaj, kakor niste še nikoli poprej molili. 

Vaša Blagoslovljena Mati 

Kraljica Miru 

 

ŢALOST OB IZGUBI MOJIH OTROK, KI NE ŢELIJO IMETI 

NIKAKRŠNE ZVEZE Z MENOJ 

Četrtek, 22. September 2011 ob 21:30 

Moja draga ljubljena hči, pripravi svojo druţino na Opozorilo. Prosi Moje otroke povsod po 

svetu naj prosijo odpuščanja za svoje grehe. Iz srca se morajo kesati. Če se ne bodo, bodo v 

času Razsvetljenja Vesti, ko se bom srečal z vsakim od vas, trpeli ognjeno bolečino Vic. 



Prihajajoče očiščevanje bo pustilo tako trajen in nepozaben vtis na vaših dušah, da boste za 

vso večnost ostali v Naročju Mojega Srca. 

Vi, ki Me poznate in ljubite, se prosim pripravite zdaj na Moj največji Dar. Priskrbite si 

blagoslovljene sveče in blagoslovljeno vodo ter bodite pripravljeni, da se boste lahko zdruţili 

z molitvami svetnikov in svetnic v Nebesih in pomagali pri reševanju duš vseh Mojih otrok po 

vsem svetu. 

Prvič v svojem ţivljenju boste resnično sami v Moji druţbi. V tišini boste priča Mojemu 

Kriţanju. Neverniki bodo končno spoznali Resnico Mojega Trpljenja za človeštvo. 

Vi, Moji otroci, boste razumeli in sprejeli Moj veliki Dar Usmiljenja in dana vam bo moč, ki  

jo poznajo samo svetniki in svetnice v Nebesih. Ta moč bo po Opozorilu oblikovala hrbtenico 

Moje nove vojske na Zemlji. Ta mogočna vojska bo rešila na milijone drugih duš iz 

krempljev vojske, ki jo bo vodil antikrist. Molitev bo zdaj rešila in pomagala spreobrniti na 

milijone duš v tem izredno pomembnem času od Stvarjenja človeštva dalje.  

Naj vas ţe zdaj objamem, otroci. Dovolite Mi, da vam dam pogum in moč, da mi boste 

privedli še več duš. Potrebujem vašo ljubezen. Moje Rane so odprte. Moja ţalost je na najvišji 

ravni zaradi izgube tako velikega števila Mojih otrok, ki ne ţelijo imeti ničesar z Menoj. 

Počutim se zapuščenega in osamljenega. Pomagajte Mi otroci, da jih rešim pravočasno. 

Čeprav bo Moje veliko Dejanje Usmiljenja prineslo v svet Boţjo Luč v tako veliki 

razseţnosti, da vam bo vzelo sapo, pa bo prav tako to čas ţalovanja za tistimi, ki ne bodo 

zmogli prenesti šoka. 

Prosim vas – ne vznemirjajte se. Prihajam z močno Ljubeznijo in Sočutjem do vseh vas. Iz 

ljubezni do vas bom posredoval in vas rešil pred podlimi dejanji, ki jih izvršujejo svetovne 

sile, ki ţelijo zmanjšati svetovno prebivalstvo. To hočejo storiti tako, da bi pridobili nadzor 

nad vami. Tega jim ne bom dovolil storiti. Moj Oče čaka. Če bodo ljudje priznali grehe za 

katere so krivi, potem bo svet postal prostor miru in ljubezni. Če ne bodo sprejeli Opozorila, 

jim ne bo prizanešeno. In takrat bo padla Roka Mojega Očeta. 

Jaz sem Jezus Kristus 

Kralj in Odrešenik vsega človeštva 

 

BOG OČE: ANTIKRIST IN NOVA SVETOVNA VALUTA 

Petek, 23. september 2011 ob 21:30 

Moja hči, čeprav se ljudje morda bojijo Opozorila, pa morajo sprejeti, da so prerokbe 

vsebovane v Knjigi Razodetja tik pred tem, da se izpolnijo. Sveti sedeţ v Rimu je zdaj 

ogroţen, kakor tudi drţava Izrael. Prerokbe se bodo razpletle, ko bo svet pod nadzorom 

antikrista, ki vas bo poskušal nadzorovati preko Nove Svetovne Valute. Ko in če se vas bo 

nadziral na takšen način, boste nadzorovani tudi na vse druge načine. 



Opozorilo bo zaustavilo te stvari in druga hudobna grozodejstva, ki jih načrtujejo globalne 

sile, ki presegajo razumevanje Mojih otrok po vsem svetu. Kot nedolţni igralci v igri, ne po 

svojem hotenju, vas bom varoval z Mojo Roko Pravičnosti.  

Vstanite Moji otroci, in se borite proti temu zlu z molitvijo. Svetovni nadzor in preganjanje, ki 

se spletkari prav v tem trenutku, je lahko preprečeno z molitvijo. Antikrist bo imel tako 

močan vpliv nad vami, da ne boste mogli biti rešeni vsi. 

Moji otroci, satan ne bo nikoli zmagal. Ni mu bila podeljena takšna moč. Zdaj ko se bo 

njegova moč vedno bolj zmanjševala, bo s seboj v brezno pekla povlekel čim več duš.  Jočem 

z globoko ţalostjo zaradi Mojega čudovitega Stvarstva in teh Mojih dragocenih duš. Oh, ko bi 

le prisluhnili Resnici. 

Znanstveni poskusi so nesmiselni, kajti nobena znanost ne more nadomestiti resničnosti 

Mojega Boţanskega Kraljestva. Nobena oseba na Zemlji ne more dojeti lepote in čudeţa, ki je 

pripravljen za vse vas, kajti neopisljiv je v človeškemu smislu. 

Kmalu boste spoznali načrte, ki jih imam, da bi rešil človeštvo iz rok zavajalca. 

Vse vas ljubim. Moje verne bom varoval v vsakem trenutku, v času kakršnega koli 

načrtovanega preganjanja. 

Usmerite pogled Name. Odprite svoje roke in Mi dovolite, da vas objamem in zaščitim. 

Moji otroci, ki verujejo Vame, se nimajo česa bati. 

Vaš ljubljeni Stvarnik 

Bog Najvišji 

Bog Oče 

 

RAZLOŢITE GROZO PEKLA TISTIM, KI SO SLEPI ZA OBSTOJ 

SATANA 

Sobota, 24. september 2011 ob 22:15 

Moja draga ljubljena hči, zakaj človek vztraja v zanikanju obstoja pekla? 

Mnogo Mojih otrok, ki se imajo za moderne v svojih pogledih, javno zanikajo obstoj pekla, 

ko razglašajo svojo vero v Boga Večnega Očeta. Oni zavajajo Moje otroke, ko uporabljajo 

izgovor, da je Bog vedno milostljiv. Ko Moje otroke prepričajo, da bodo vsi šli v Nebesa, 

postajajo nehote odgovorni za tiste, ki sledijo njihovemu napačnemu nauku. 

Satan obstaja in zaradi tega tudi pekel. Pekel je prostor, kamor satan odvede tiste duše, ki so 

mu na Zemlji izkazovale zvestobo. To so duše, ki zavračajo vse misli o Bogu in ki spodbujajo 

sprejemanje zlobnih dejanj v svetu. V nekaterih primerih so ljudje celo prodali svoje duše 

satanu v zameno za ţivljenje bogastva, slave in moči. Mnogi v glasbeni industriji so to storili 

v preteklih letih. Malo pozornosti se posveča temu, na kakšen način se sklepa njihova 



zvestoba satanu. Zelo pogosto se to dogaja po skupnih svečanih sprejemih, ki se izvršujejo 

preko okultnih praks. 

Na drugi strani pa so takšni ljudje, ki ţivijo, za kar so oni prepričani, ţivljenje polno zabave in 

brezskrbnosti, kjer stalno hrepenijo po samozadovoljitvi. Oni so samo nekatere od teh duš, ki 

so ob prihodu k vratom pekla šokirane in nejeverno majejo z glavo nad usodo, ki jih čaka. Ne 

morejo sprejeti, da so to grozo, s katero se soočajo, ustvarili sami. Svoboda, ki jim je bila 

dana na Zemlji je bila zlorabljena v prid vsemu kar ţali Boga. 

Moji otroci, prosim vas, da pojasnite grozo pekla tistim, ki so slepi za obstoj satana. Ni 

pomembno ali se vam bodo posmehovali ali vas zmerjali. Vaša dolţnost je, da opozorite ljudi 

na strašno usodo, ki čaka vsako ubogo dušo, katera pride v pekel. 

Ateisti, ki na svoji smrtni postelji verjamete, da se bo vaše trpljenje končalo ob vaši smrtni 

uri, prisluhnite Mi zdaj: Za tiste izmed vas, ki zanikate Obstoj Boga na tej Zemlji, čeprav vam 

je bila Resnica v času vašega ţivljenja razodeta, bo trpljenje v peklenskem ognju šele začetek 

večnega prekletstva. Vi, Moje uboge duše, ki izvršujete hude grehe po svoji svobodni volji, 

Me s tem zavračate. Namesto Mene ste izbrali satana. On vas pričakuje po vaši smrti. Po vaši 

smrti Me ne boste mogli nikjer najti, kajti takrat vam ne bom več mogel izkazati Svojega 

Usmiljenja.  

Molite, molite, vsi vi, da bomo skupaj lahko rešili te duše. Satanu ne smemo dopustiti, da 

ukrade te duše. Pomagajte Mi jih rešiti, dokler še ţivijo na Zemlji. 

Vaš ljubljeni Jezus 

ZDAJ SEM POSLAL SVOJE PREROKE V SVET 

Nedelja, 25. september 2011 ob 11:45 

Moja draga ljubljena hči, izziv, ki ti dajem je - kako prepričati mlade ljudi in tiste, ki so ujeti v 

svoje zaposleno in nesmiselno ţivljenje za Resnico Mojega Obstoja. 

Tvoja naloga je, da uporabiš vse vrste sodobnih komunikacij, ki so ti na voljo, da prepričaš 

mlado, sodobno druţbo o Resnici Mojega Obstoja. Obljubljam, da bodo vsi mladi otroci, ki 

jim bo dana Resnica s pomočjo teh sredstev, občutili Mojo Navzočnost, takoj ko bodo 

prebrali Moja Sporočila. Razširjaj Moja Sporočila v vse kotičke sveta, Moja hči in širi 

spreobrnjenje. To je tvoja vloga za katero si bila izbrana. S širjenjem Moje Besede preko 

interneta, lahko doseţeš več ljudi. Uporabljaj internet in sredstva javnega obveščanja. 

Sčasoma bodo Moji verni, ki v tem sodelujejo, povsod razširili Resnico. 

To Poslanstvo se je šele začelo. Temelji so bili postavljeni. V skladu s popolno časovno 

razporeditvijo Mojega Očeta bo svet zdaj prisluhnil tem Boţanskim Sporočilom. 

Obljubil sem, da se bom vrnil. Da bi si utrl pot, sem zdaj v svet poslal Svoje preroke, vključno 

s teboj Moja hči. Čeprav so glasovi Mojih prerokov šibki, se zdaj mnogi odzivajo Mojemu 

klicu, v vseh drţavah sveta. Sčasoma bodo tudi njim prisluhnili, da bodo lahko razglašali 

Mojo Slavo in naznanjali Moj prihod. 



Pred tem bo še preteklo nekaj časa, preden se bo zgodil ta veličasten prihod. Pripravite se do 

takrat, Moji otroci. Opozorilo bo spreobrnilo na milijone, vendar je to samo začetek. Obdobje 

po Opozorilu bo in mora biti namenjeno za to, da boste poskrbeli za vse duše in jim pokazali 

pravo pot ter tako zagotovili, da bodo ustrezno pripravljeni za vstop v Novi Raj Mojega Očeta 

na Zemlji. 

Otroci, veliko še morate prestati, toda, oh, razloga za veselje je veliko, ker vam bo omogočen 

vstop v to čudovito Novo Dobo Miru, veselja in sreče na Zemlji. Zdaj vas spodbujam k 

vztrajnosti. Pogum in vzdrţljivost bosta dana tistim, ki bodo klicali Svetega Duha. Zaradi tega 

Mi boste vi, Moja vojska, pripeljali duše tistih, ki se bodo oddaljili od Mene. Ne dovolite niti 

eni duši, da odtava proč in se izgubi v divjini. Molite zanje. Izkazujte jim ljubezen in 

razumevanje. Nikoli jim ne recite, da bodo pogubljeni in ne obtoţujte jih za greh, ker Me s 

tem močno ţalite. Namesto tega bodite neomajni a ljubeznivi. Preprosto jim povejte Resnico. 

Potem bo odvisno od njih, kako se bodo odločili. 

Otroci, ne morete pridobiti vseh duš, lahko pa se potrudite po svojih najboljših močeh. 

Vaš ljubljeni Jezus 

VPOGLED V MOJE KRIŢANJE 

Ponedeljek, 26. september 2011 ob 23:45 

Moja draga ljubljena hči, nocoj sem ti prvič dal vpogled v Moje Kriţanje, kar te je 

presenetilo. Pa vendar je to, kar sem ti razodel velikega pomena.  

Mnogo mlačnih vernikov misli, da pri svojem kriţanju, zato ker sem Očetov Sin, nekako 

nisem pretrpel fizične bolečine na takšen način kot bi jo pretrpel človek. Prav tako so 

mišljenja, da zaradi Svoje Boţanske narave nisem bil prestrašen, niti nisem mogel biti, zaradi 

moči, ki sem jo dobil od Svojega Očeta. 

Resnica je povsem drugačna. Počutil sem se zelo osamljeno in prestrašeno. Moj čas preţivet v 

Vrtu je bil strašljiv zaradi Moje človeške narave. Ne pozabite da sem prišel v telesu. Imel sem 

enaka občutja bolečine in ţalosti kot vsak človek. Mnogo ljudi tega ne razume. 

Počutil sem se zapuščenega od Mojega Večnega Očeta in na nek način nerazumljen od Mojih 

apostolov, ki niso storili ničesar, da bi Me potolaţili v teh urah groze. 

Ko sem se soočil s Svojimi rablji, sem se tresel od strahu in sem komajda odgovarjal na 

njihove obtoţbe. Počutil sem se, kakor bi se vsako človeško bitje, soočeno z nasilno 

usmrtitvijo. Moje Dostojanstvo je ostalo nedotaknjeno zaradi Ţrtve za katero sem vedel, da jo 

moram storiti za človeštvo. Protislovno je, vem, a vendar sem čutil tudi Ljubezen in Radost v 

Svojem Srcu v času tega trpljenja, kajti vedel sem, Moji otroci, da vas bo Moja smrt rešila za 

vso večnost. Pa vendar ţelim, da se zdaj vprašate; koliko ljudi je lahko rešenih zaradi Moje 

smrti na Kriţu? Kdo ţeli biti rešen in ali resnično razumejo pomen Moje smrti na Kriţu? 

Zaradi Moje smrti lahko zdaj vstopijo v Nebesa. Ali se prav tako zavedajo, da se bo to zgodilo 

po njihovi lastni izbiri in svobodni volji, ki jim je bila dana? Vera v Boga Očeta mora biti 



vaša prioriteta. Pridite naJprej k Meni in Jaz vas bom vodil do Njega. Sledite Mojim Naukom, 

ki so vam bili dani po Svetem Pismu. Ljubite svojega bliţnjega. Ohranite svojo vero preprosto 

in bodite zmerni v njej. Ljubite Me. Molite k Meni. Častite Me. Dopustite mi, da vas ljubim s 

Svojim neţnim Srcem, da bo lahko Moja Boţja Navzočnost preplavila vaše dragocene, male 

duše. Jaz sem vaš. Vi ste Moji, otroci. Tako preprosto je to. 

Več kot boste molili, bolj se Mi boste pribliţali. Bolj tesno se bo vaše srce oklenilo Mojega 

Srca.  

Vaš Jezus 

Odrešenik Človeštva 

 

BOG OČE: SATANOVI DNEVI NA TEJ ZEMLJI SO SE ŢE SKORAJ 

IZTEKLI 

Torek, 29. september 2011 ob 20:15 

Jaz sem Alfa in Omega. Jaz sem Bog Oče. 

Moja ljubljena hči, pribliţuje se čas, ko bo Moj ljubljeni Sin, Jezus Kristus, izkazal človeštvu 

Svoje Usmiljenje. 

Mnogo sil zla mrgoli ob tistih izgubljenih dušah, ki izkazujejo zvestobo zavajalcu - satanu. 

Tudi te duše so pripravljene na Opozorilo. Arogantno verjamejo, da jim bo obljubljena moč 

od satana vodila do novega posvetnega raja, ki si ga bodo sami ustvarili. To je največja 

satanova laţ, ki so ji podlegli. Zaradi teme, ki je prisotna v njihovih dušah, njihova srca ne 

bodo izkazovala usmiljenja tistim, ki verujejo Vame, Boga Stvarnika vseh stvari. Kljub temu 

pa se je njihova moč, ki jo posedujejo, zdaj zmanjšala.  

Satanovi dnevi na tej Zemlji so se ţe skoraj iztekli. Vendar satan ne bo odnehal, dokler ne bo 

zapeljal na milijone teh zavedenih in blodečih duš. Moja hči, moli za njih, kajti one brezciljno 

tavajo. Ti ljudje so nepovezani, s svojo paniko, pa bodo poskušali na vse moţne načine 

nadzirati Moje otroke preko njihovega posvetnega premoţenja. 

Prisluhnite zdaj Moji Besedi: Človeštvo nima nobene moči. Edina moč bo prišla po molitvi, 

ki sluţi kot ščit proti tem zlobnim ljudem. Ti ljudje v smrtnih grehih ţalijo Mene in Moje 

dragoceno Stvarstvo, zaradi tega pa bodo trpeli. Zelo veliko dogodkov se bo zdaj odvilo pred 

očmi neverujočega sveta. Toliko Mojih otrok bo zmedenih in pretresenih, ko bodo občutili 

muko Vic in pekla. 

Vsi grešniki bodo v času Opozorila in po njem videli kam bi prišli, če bi izgubili svoja 

ţivljenja. Tisti v grehih bodo trpeli enako ţgoče očiščevanje, kot tiste duše v Vicah, ki čakajo 

na vstop v Moje Veličastno Kraljestvo. Tisti v smrtnih grehih bodo izkusili globok obup in 

temo peklenskega ognja. To trpljenje ne bo trajalo dolgo in nato bodo spet ponovno okusili 

svet, ki so ga bili izkusili pred Opozorilom. Ta svet bo zelo drugačen od tistega sveta, ki so ga 

doţiveli pred tem, kajti njihove oči se bodo končno odprle za Resnico Nebes, Pekla in Vic. 



Nato se bodo morali odločiti, po kateri poti ţelijo hoditi. Pomislila bi, Moja hči, da bodo 

hodili po poti, ki vodi do Moje Boţanske Ljubezni in Sočutja, vendar se to ne bo zgodilo 

zaradi tako velikega števila trdovratnih grešnikov. Tako zavedeni bodo z laţnimi, praznimi 

obljubami zavajalca, da se bodo vrnili nazaj na stara pota in mu še naprej sledili. Borili se 

bodo in upirali, pod vplivom demonov, ki jih bo satan izpustil iz peklenskega brezna pa bodo 

sprejeli njegov zlobni načrt globalne prevlade. 

To je nujen klic preko katerega vas vse pozivam, da iz srca prosite odpuščanja za vaša 

zablodela ţivljenja. Zdaj imate na razpolago čas, da to storite, vendar storite to čim prej. 

Pripravite se, da boste lahko prosili za Moje Usmiljenje. Jaz ljubim vse Svoje otroke. Ta 

Veliki Dogodek je v dobro vseh Mojih otrok. Torej, dovolite, da vas namesto strahu, objame 

Moja Ljubezen in vas okrepi. Tako boste lahko prestali trpljenje, ki vas čaka.  

 

Vaš ljubeči Večni Oče 

Bog Najvišji 

 

POSLEDICE OPOZORILA 

Sreda, 29. september 2011 ob 20:45 

Moja draga ljubljena hči, medtem ko se pribliţuje Opozorilo, te prosim, da naročiš Mojim 

ljubljenim vernim naj molijo in se s hvaleţnostjo radostijo za veliko Usmiljenje, ki ga bo Moj 

Večni Oče podelil človeštvu.  

Zaradi tega Veličastnega Dejanja Čiste Ljubezni bo lahko rešenih še več ljudi, da bodo lahko 

uţivali Dobo Miru na Zemlji. Bodite hvaleţni, da ţivite v teh časih, kajti na milijoni izmed 

vas bo rešenih, ki drugače ne bi vstopili skozi Vrata Nebes. 

Priprave so končane. Pripravite svoje domove z blagoslovljenimi svečami in zalogo vode in 

hrane, ki bo trajala nekaj tednov. Obdobje po Opozorilu bo teţko, toda ne smete se bati. 

Namesto tega se pomirite, in darujte trpljenje v zahvalo za večno ţivljenje, katero bo zdaj 

dano Mojim dragocenim dušam, ki bodo sprejele ta veliki Dar. 

Bodite pomirjeni. Zaupajte Vame, kajti ne pozabite, Jaz sem vaš Odrešenik, ki varujem vse 

zveste vernike, v vsakem trenutku. Jaz sem poleg vas. Vodim vas. Drţim vas za roke z neţno 

Ljubeznijo. Moji ste in nikoli vas ne bom izpustil iz Mojega Presvetega Srca. Vi, Moji verni, 

ste obdani z vsemi potrebnimi milostmi, da boste preţiveli Opozorilo. 

Vaš ljubljeni Jezus 

Odrešenik in Odkupitelj vsega človeštva 

 

TRDOVRATNIM DUŠAM OB OPOZORILU NE BO LAHKO 

Petek, 30. september 2011 ob 21:15 



Moja draga ljubljena hči, Moja naloga v spreobračanju duš se povečuje v svoji intenzivnosti.  

Prosim te, da opozoriš čim več ljudi naj pripravijo svoje duše pred Opozorilom. 

Obvesti vse duhovnike, nune, škofe in ostale denominacije, ki verujejo v Mojega Večnega 

Očeta, naj prisluhnejo Moji Besedi. Mnogo Mojih otrok je v tako veliki temi, da bo Luč Moje 

Boţanske Slave povzročila bolečino njihovim dušam. Občutili bodo močno bolečino, ker ne 

bodo zmogli prenesti tega Velikega Dejanja Mojega Usmiljenja. 

Nekateri ljudje se posmehujejo tem Svetim Sporočilom. To Me ţalosti. To ne počnejo zaradi 

tega, ker verjamejo, da Jaz zdaj govorim z njimi preko teh Sporočil, temveč zato, ker ne ţelijo 

verjeti Vame. Vsi, ki ste v skrbeh za svoje ljubljene, prosim, molite, da jih bo očiščevanje v 

času Opozorila končno privedlo v Moje Srce. 

Prosim, da se zdaj vsi Moji verni zaščitijo pred satanom. Vsak kotiček svojega doma morajo 

poškropiti z blagoslovljeno vodo, okoli vratu nositi Benediktov Kriţ in imeti pri sebi Roţni 

Venec. Molite tudi k Svetemu Nadangelu Mihaelu. Satan in njegova vojska privrţencev bodo 

storili vse, da vas prepričajo, da nisem Jaz tisti, ki zdaj govorim z vami. Satan in njegovi 

demoni vas bodo začeli mučiti in vam polagati strašne dvome v vaše misli. Vi, Moji otroci, ga 

lahko zaustavite tako, da sledite Mojim navodilom. Na ţalost, bo sprevrgel misli šibkih duš, 

ki Me bodo popolnoma zavrnile.  

Trdovratnim dušam ob Opozorilu ne bo lahko. Prerekale se bodo o grehih, s katerimi so Me 

ţalile. Celo ţgoči peklenski ogenj, katerega bodo izkusile v času Opozorila, ne bo odstranil 

vseh dvomov o Mojem Obstoju. 

Mnogi bodo širili laţi po Opozorilu. Pogani, satanovi suţnji, bodo ustvarili laţ, ki jo bodo 

povsod razširili. Znanstveniki bodo trdili, da se ta Dogodek ni zgodil. Oni ne ţelijo slišati 

Resnice. Moliti je treba zanje. Satanov vpliv v svetu je tako močan, da se Moje Ime ne bo 

izgovarjalo v javnosti. Razprava o Mojem Obstoju na Zemlji je za ljudi neprijetna tema 

pogovora. 

Moje Ime se v teh časih uporablja večinoma pri grdem govorjenju ali še huje, pri preklinjanju. 

Prisluhnite Mi zdaj. Mojemu Imenu bodo prisluhnili in ga ponovno sprejeli po Opozorilu tisti, 

ki se bodo spreobrnili. Moje Ime bo takrat uporabljeno, ko bodo Moji otroci molili k Meni.  

Vaš ljubljeni Jezus 

 

DEVICA MARIJA: TUDI ZAVAJALEC SE PRIPRAVLJA NA 

OPOZORILO 

Sobota, 1. oktober 2011 ob 20:30 

Moj otrok, moli za vse tiste duše, ki so zavrnile Mojega Sina in, ki so ponosne na to.  



Pribliţuje se čas, ko bo Moj Sin ponovno poskusil rešiti svet pred prekletstvom. Moj otrok, 

pomembno je, da si še naprej poslušna v vseh stvareh, ki jih od tebe zahteva Moj dragi Sin. 

On trpi in vas ţeli vse rešiti iz krempljev zavajalca. On, zavajalec, se pripravlja na Opozorilo. 

Medtem, ko bo Moj Sin po Svojem Usmiljenju poskušal rešiti vse duše, jih bo on, zavajalec, 

poskušal prepričati, da je bilo Opozorilo iluzija. 

Satanu je potrebno preprečiti, da bi ugrabil te nič hudega sluteče duše. Naj bodo v vseh vaših 

molitvah, kajti te duše najbolj potrebujejo vaše molitve. 

Vaša Blagoslovljena Mati 

Kraljica Nebes 

 

RAZVESELITE SE, KO BO NEBO EKSPLODIRALO, KAJTI TAKRAT 

BOSTE VEDELI, DA PRIHAJAM 

Nedelja 2. oktober 2011 ob 15:00 

Moja draga ljubljena hči, vremenski vzorci se zdaj spreminjajo kot še eno znamenje, da se 

bodo časi kmalu spremenili. Doţiveli boste tudi druge spremembe. Sonce bo začelo utripati in 

se vrteti, da se bodo ljudje lahko pripravili pred Opozorilom. 

Najprej se bo pojavil Moj Kriţ. Ljudje bodo šokirani, toda to bo dano kot Znamenje, da boste 

lahko pripravili svoje duše in prosili za odpuščanje grehov, ki ste jih storili. S tem, ko boste to 

storili, ne boste trpeli v času Opozorila. 

Molite, molite, molite, Moji verni, ki se nahajate po vsem svetu. Razveselite se, ko bo nebo 

eksplodiralo, kajti vedeli boste, da Jaz resnično prihajam na svet. Končno Me človeštvo ne bo 

moglo zanikati. Moja Ljubezen se bo razširila v vsak kotiček sveta, ko bom poskušal 

pritegniti vse duše.  

Ta dogodek bo tako nepričakovan, da se bo svet zaustavil in ljudje bodo v velikem šoku. Ko 

si bodo ljudje počasi opomogli, bodo mnogi še vedno negotovi, kaj se je pravzaprav zgodilo. 

Ko bom prišel Jaz, bo prav tako prišel satan in demoni iz pekla, ki bodo poskušali uničiti duše 

Mojih otrok. Prav zaradi tega vas moram vse spodbuditi, da poškropite vaše domove z 

blagoslovljeno vodo in imate povsod blagoslovljene sveče. Morate se zaščititi. 

Pred Opozorilom vas prosim sledeče: Molite za vse tiste, ki ne sprejemajo Resnice Mojih 

Naukov. Posebno molite za tiste, ki si zelo prizadevajo, da bi Me zanikali, čeprav se zavedajo, 

da jih je Moje Kriţanje rešilo. 

Ne pozabite, umrl sem prav za vsakega izmed vas, da bi vas rešil. Ne pozabite, da tokrat 

ponovno prihajam, da bi vas rešil - prav vsakega izmed vas. Niti enega ne bom izključil. 

Otroci, zdaj je vaša priloţnost, da si zagotovite prostor v Dobi Miru na Zemlji. Zakaj si ne bi 

ţeleli biti del tega? Zakaj bi si kdorkoli zavestno izbral brezno pekla namesto tega velikega 

Daru? 



Razveselite se. Molite. Zahvalite se Bogu Očetu za to Veliko Opozorilo. Sprejmite ta Dar z 

ljubeznijo in veseljem v vaših srcih.  

Vaš Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

NIKOLI VAS NE BOM ZAPUSTIL, OTROCI. ZATO ZDAJ PRIHAJAM. 

Ponedeljek, 3. oktober 2011 ob 12:30 

Moja draga ljubljena hči, danes govorim s teboj, da boš razumela kaj Opozorilo je, in da 

odpravim kakršnokoli nejasnost, ki ga obkroţa. Mnogo ljudi je prestrašenih in verjamejo, da 

bo to Dan Sodbe. Vendar ne bo. To bo dan Veličastnega Boţjega Usmiljenja, ki bo zaobjel 

ves svet. Moji Ţarki Usmiljenja se bodo razlili nad prav vsako dušo – nad prav vsakega 

moškega, ţensko in otroka. Nihče ne bo izključen. Nihče. 

Vrnil se bom in vas ponovno rešil. Ali niste vedeli, da bom vedno Usmiljen? Da ne bi nikoli 

čakal do Poslednje Sodbe, brez da bi vas še enkrat poskusil vse rešiti? 

Zdaj poteka Očiščevanje o katerem sem vam govoril. Svet je zadnjih nekaj let prenašal 

Očiščevanje, ki bo pripeljalo do tega Velikega Dogodka. Jaz sem dovolil, da so ljudje 

pretrpeli izgube, da bi si pridobili poniţnost preko svetovnega zloma finančnih trgov, čeprav 

sam tega nisem povzročil. To je bilo načrtovano in vodeno s strani globalnih skupin na 

vodilnih poloţajih, ki vključujejo vlade po vsem svetu, katere vodi njihov zlobni pohlep. Pa 

vendar bodo zaradi tega trpljenja milijoni ljudi zdaj pripravljeni poslušati Mojo Besedo in 

sprejeti Moje Usmiljenje. Drugače ne bi mogli biti pripravljeni. Ničesar se nimate za bati, če 

Me ljubite in ţivite po Zapovedih, ki jih je svetu dal Mojzes po navodilih Mojega Večnega 

Očeta. 

Pričakujte Moj Prihod v ljubezni in veselju. Bodite hvaleţni, da ţivite v teh časih, ko boste 

prejeli Moj veliki Dar Odrešenja. Otroci, nikoli vas ne bom zapustil. Zato zdaj prihajam. To 

počnem zato, ker vas tako zelo ljubim. Svetu dajem Svoja Sporočila po Moji ljubljeni hčerki, 

ker vas ţelim pripraviti in privesti bliţje k Svojemu Srcu. 

Ta Sporočila bodo prihajala tudi po Opozorilu, da bi vas čim bolj usmerjala v Moje Nauke. 

Moja Beseda, vsebovana v teh zvezkih, imenovanih Knjiga Resnice, bo ustvarila novo 

krščansko vojsko, ki bo branila Moje Ime, vse do začetka Nove Dobe Miru. 

Bodite zdaj veseli, Moji otroci. Naj vas potolaţim, kajti prvič se boste srečali z Menoj na štiri 

oči. Za Moje verne bo to trenutek velike ljubezni, miru in sreče. Vstanite zdaj in bodite 

močni. Privilegirani ste, zaradi tega pa morate slaviti Boga, Vsemogočnega Očeta, ki je 

dovolil, da se bo to zgodilo. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 



DOBA MIRU NI VEČ DALEČ 

Torek, 4. oktober 2011 ob 15:30 

Moja draga ljubljena hči, Nova Doba bo postala resničnost v bliţnji prihodnosti.  

Vsi Moji verni bodo uţivali v Dobi Miru. To bo doba ljubezni, sreče in miru. V njej ne bo 

bolezni, bolečine, finančnih skrbi, kajti za vse kar boste potrebovali, bom poskrbel Jaz. Vam, 

Moji otroci, ne bo ničesar primanjkovalo. Jaz vas bom sprejel v Moj Novi Raj in vas negoval 

kakor bi starš negoval svoje dete. Sprejmite to. To je cilj za katerega si morate vsi prizadevati. 

Ne odlašajte s pripravami na vstop v Moj Novi Raj Miru, kajti lahko vam zmanjka časa. 

Načrtujte ţe zdaj, kajti ne veste, kdaj se bo to zgodilo. V bistvu se bo zgodilo tako hitro in 

nenadoma, da se boste vi, Moji verni, kot bi pomeţiknil znašli pred Vrati Raja. Prav zaradi 

tega morate začeti pripravljati svoje duše zdaj, kajti samo čiste duše bodo lahko vstopile. 

Čas je ključnega pomena. Moji otroci, to je eden izmed poslednjih klicev vam, da spremenite 

svoja ţivljenja pred Opozorilom. Pripravljajte se vsak dan in zaupajte v Mojo Boţjo Besedo, 

ko vam zdaj zapovedujem, da upoštevate Moje prošnje za odrešenje duš. 

Doba Miru ni več daleč. Spodbujam vas, da pripravite svoje druţine, da boste kot eno v 

Mojem Novem Kraljestvu. 

Vaš Boţanski Odrešenik  

Jezus Kristus 

 

GLOBALNE SKUPINE POD VLADAVINO ANTIKRISTA 

Sreda, 5. oktober 2011 ob 21:00 

Moja draga ljubljena hči, vesel sem, ker si pomnoţila čas, ki ga namenjaš Meni v Adoraciji. 

To je dobro, kajti milosti, ki sem jih izlil nate v tem posebnem času, bodo okrepile tvojo voljo 

za širjenje Mojih Sporočil še dlje po svetu. 

Zdaj, ko se čedalje več Mojih otrok zaveda, da se je svet spremenil preko njihovega 

razumevanja, tako na političnem kot ekonomskem področju, bodo kmalu spoznali Resnico. 

Svetovni voditelji, o katerih vam govorim, in ki se strahopetno skrivajo pred vami, povečujejo 

svoje načrte za svetovno prevlado. 

Ti ljudje ustvarjajo vojske, izdelujejo oroţje in strupene stvari s samo enim ciljem v mislih: da 

uničijo Moje otroke. Teorije zarote se stalno izpodbijajo, ko ti bistroumni opazovalci 

objavljajo resnico. Vedeti morate, da so te skupine tako zelo močne - vse skupaj zdruţene pod 

enim videzom ugleda - da lahko spremenijo resnico ter jo prikrijejo pred javnostjo.  

Otroci, sprejmite dejstvo, da se te zlobne skupine bojujejo proti Mojim vernim in voditeljem  

v Cerkvi. Uspelo jim je celo, da so se vtihotapili v Mojo Cerkev od znotraj. Njihov strup je 

kakor reka, ki teče in se izliva v vse smeri. Obstaja načrt, preko katerega vas ne ţelijo samo 

zavesti, temveč pripraviti do tega, da boste razmišljali tako kot oni. Navzven bo videti, kako 



ponujajo svetu rešitev pod pretvezo humanitarnih prizadevanj. Da bi naredili vaše ţivljenje 

laţje, bodo predstavili ustvarjalne rešitve in zdruţili vaš denar, hrano, zdravje, blaginjo in 

vašo religijo v eno - vse pod eno vladavino; vladavino antikrista. 

Prosim vas, Moji nedolţni otroci, zavrnite te zlobne ljudi in njihov zlobni načrt. Njihova ţelja 

je, da se prostovoljno odrečete Bogu, Mojemu Vsemogočnemu Očetu. Ko vas bodo enkrat 

nadzorovali, boste izgubljeni. Nadzorovali bodo vse kar jeste, katerim verskim običajem 

prisostvujete in katera zdravila vam zagotavljajo. 

Molite, molite k Bogu Očetu, da zaustavi njihova zlobna grozodejstva in Ga prosite, da reši 

njihove duše v času Opozorila. Ne glede na njihove zahrbtne načrte, so te duše najbolj 

potrebne vaših molitev. Oni so satanove lutke, uboge, zavedene duše in v mnogih primerih ne 

vedo kaj delajo, oziroma, katerim ukazom sledijo. 

Molite Moj Roţni Venec Boţjega Usmiljenja vsak dan za te duše, če je le mogoče in kolikor 

dolgo lahko. Pomagajte Mi jih rešiti. 

Vaš Jezus 

 

ANTIKRIST JE NAČRTOVAL IN VODIL ZLOM VAŠEGA BANČNEGA 

SISTEMA   

Četrtek, 6. oktober 2011 ob 22:45 

Moja draga ljubljena hči, močno moli, ker bo antikrist vsak čas prišel iz svojega skrivališča, 

da bi se zagnal nad svet in poţrl Moje otroke. 

Njegov zvit načrt bo skrit za privlačnim, očarljivim in prepričljivim zunanjim videzom, toda 

ko bodo Moji otroci pogledali v njegove oči, bodo v njih videli temo, kajti on nima duše. 

Njega ni ustvarila Roka Boga Očeta. 

Molite zdaj, Moji otroci, vsak izmed vas, in ga zaustavite, da ne bo uničil vse tiste, nad 

katerimi ima nadzor znotraj Novega Svetovnega Reda. 

Molitev lahko omili mnogo njegovih predloţenih, odvratnih načrtov zoper človeštvo. Na 

ţalost bo mnoge prevaral. Nikoli poprej nisem spodbujal Svojih otrok za toliko molitve, kajti 

brez vaših molitev, bodo načrti katere ţeli izpeljati, izpolnjeni, kakor je bilo napovedano v 

Knjigi Razodetja. 

Njegova navzočnost na Zemlji se čuti povsod po svetu, vendar so njegova dejanja skrita pred 

javnostjo. On je kot kamen, ki, ko ga vrţete v vodo, povzroča valove, ki lahko potujejo več 

kilometrov daleč. On vas ţeli uničiti, ker ste Moji otroci. 

Moji otroci, ki kot suţnji sledijo vsakemu njegovemu koraku, imajo zavezane oči. Skrita 

grozodejstva, katera povzročajo ti ljudje, prinašajo neizmerno ţalost v Nebesih. 



Otroci, prositi vas moram, da molite k Sv. Nadangelu Mihaelu naj ukroti satana v teh 

nemirnih časih. Zaradi vpliva antikrista se pospešuje globalni načrt za zdruţitev valut povsod 

po svetu. 

Zlom vašega bančnega sistema je namerno načrtoval in vodil antikrist, tako, da ko bi drţave 

potrebovale pomoč, bi on in njegovi zlobni sluţabniki posredovali in rešili vaše drţave.  

Zbudite se, vsi vi, in prepoznajte to kar se dogaja pred vašimi očmi. On čaka, da bi vas uničil, 

toda vaše molitve lahko omilijo njegova dejanja ter zaustavijo njegove načrte. Njegove 

umazane roke čakajo, da vas zgrabijo in iz katerih se boste teţko osvobodili. 

Ne pozabite, otroci, satanu je preostalo le še malo časa na zemlji. Antikrist je bil poslan, da 

ukrade duše Mojemu Očetu. Te duše je ustvaril Moj Oče, Bog Stvarnik vseh stvari. 

Antikristova obljuba o večnem univerzumu je neumnost. Mnogo duš je zdaj zavedenih s 

strani tega novega in zlobnega nauka. Gledam jih, kako padajo v to zavajujočo brezno teme in 

jočem bridke solze. Ko enkrat te duše začnejo hoditi po tej poti prevare, postanejo okuţene. 

Ko se njihova srca ohladijo se spremeni njihov odnos do drugih in do njihovih druţin. 

Satan ima veliko moč, toda Bog Oče bo posredoval in najstroţje kaznoval njegove privrţence 

na tej Zemlji. Opozorilo je njihova zadnja priloţnost, da zavrnejo antikrista. 

Molite, da bo Moja Luč v času Opozorila prodrla v prav vsako dušo, tako da bodo še posebno 

izgubljene duše lahko rešene iz te grozne teme. 

Vaš ljubljeni Jezus Kristus 

 

VICE NISO PROSTOR V KATEREGA BI ŢELELI VSTOPITI 

Petek, 7. oktober 2011 ob 21:45 

Moja draga ljubljena hči, razlog, zakaj pošiljam tako veliko Sporočil Mojim otrokom je v tem, 

da pomagam pripraviti njihove duše na način, ki do zdaj ni bil mogoč. 

Mnogo Mojih otrok še ni prebralo Svetega Pisma, niti ne poznajo vseh Mojih Naukov. 

Moji sveti sluţabniki se bolj osredotočajo na tisti del Mojih Naukov, kjer vas vabim k 

ljubezni do bliţnjega, kar je dobro. Ne govori pa se o posledicah, s katerimi bi se soočili 

ljudje, če bi zavrnili Očeta. Zakaj Moji sveti sluţabniki zanikajo obstoj Pekla in zakaj dajejo 

roţnato podobo Vic? 

Cerkve, ki razglašajo Slavo Boga, Vsemogočnega Očeta, so naučile Moje otroke veliko 

dobrih stvari. Ţal je kljub temu obstoj Vic in Pekla prikazan kot nekaj ne tako pomembnega in 

na takšen način, da so Moji otroci postali ravnodušni glede njihovega obstoja. 

Moji otroci so bili zavedeni tudi glede obstoja hudobca. Mnogo Mojih svetih sluţabnikov celo 

zanika njegov obstoj. Oh, kako nespametni so, če verjamejo, da človek lahko okrepi svojo 

vero brez da bi spoznal ali razumel resnico o moči hudobca. 



To pomanjkanje usmeritve s strani Mojih svetih sluţabnikov je povzročilo, da se je zlo v 

svetu razcvetelo, ko pa bi lahko bilo preprečeno z molitvijo. Satanu je bilo dovoljeno, da se 

svobodno potika po tej Zemlji ţe nekaj časa, zaradi slepote Mojih svetih sluţabnikov. Če bi 

Moje otroke na pravilen način seznanili s tem, da je satan tisti, ki povzroča razdejanje v svetu, 

bi bila njihova molitev za omilitev njegovega vpliva veliko močnejša. 

Obstoj Vic 

Obstoj Vic je napačno razumljen. Mnogi verjamejo, da je to samo čakalno obdobje očiščenja, 

preden lahko duše vstopijo v Nebesa in sicer tiste duše, ki morda niso bile v stanju milosti ob 

smrtni uri. Otroci, v Vicah obstajajo različne stopnje. Vse duše čutijo gorečo bolečino teme, 

katera se vse bolj povečuje z vsako stopnjo niţje. To pomeni, da tiste duše, ki so se za las 

izognile, da bi bile vrţene v Pekel, najbolj trpijo gorečo bolečino. Čeprav bodo na koncu vse 

duše v Vicah vstopile v Kraljestvo Mojega Očeta, pa to ni prostor v katerega bi Moji otroci 

ţeleli vstopiti. Prav zaradi tega se morate boriti z grehom in čim bolj pogosto prositi 

odpuščanja svojih grehov, da ostanete v stanju milosti. Prav zaradi tega morate vselej 

izpolnjevati Deset Zapovedi. Prav zaradi tega morate tudi moliti za tiste duše, ki so tam, kajti 

brez vaših molitev ne morejo vstopiti v Nebeško Kraljestvo vse do poslednjega Dneva Sodbe. 

Zdaj je prišel čas, da se soočite z Resnico, otroci. 

Molite za milosti, ki jih potrebujete, da boste prosti greha, tako da boste lahko vstopili v 

Nebesa. Bodite pripravljeni vsak dan, kajti ne poznate načrtov, ki so ţe v teku in vas čakajo. 

To Sporočilo vam dajem, da vam razjasnim Resnico. Otroci, ta pomembna Sporočila vam 

skozi desetletja niso bila jasno posredovana. Pomembno je, da ste dobro pripravljeni.   

Z molitvijo Roţnega venca Boţjega Usmiljenja vsak dan ob 15. uri, bom ob vaši smrtni uri 

posredoval za vas, ne glede na to, kako velik grešnik ste in vam izkazal Svoje Usmiljenje. To 

vam govorim zato, ker vas ljubim in ne zato, ker bi vas ţelel prestrašiti, temveč zato, da 

zagotovim, da boste posredovali Resnico svojim druţinam. 

Moja Beseda v teh časih vas preprosto opominja na Resnico, do katere ste bili prikrajšani pod 

masko tolerance. To je podobno staršem otroka, ki otroka razvajajo, ker ga tako zelo ljubijo. 

Če starši preveč nahranijo otroka, bo otrokovo zdravje trpelo. Pa vendar iz napačne ljubezni 

starši še naprej dajejo otroku hrano, na katero se je otrok zdaj navadil. To lahko pripelje do 

poslabšanja otrokovega zdravja. Ta otrok zaradi tega ne more uţivati zdrave prehrane, ker je 

niti ne pozna. Nihče mu nikoli ni povedal o zdravi prehrani. 

Pojdite zdaj, in povejte svojim bratom in sestram Resnico o Peklu in Vicah preden bo 

prepozno. Če jim vi tega ne boste povedali, jim ne bo nihče drug.  

Vaš Učitelj in Boţanski Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

DEVICA MARIJA: GREH BREZBRIŢNOSTI DO MOJEGA SINA JE 

ZELO RAZŠIRJEN 



Sobota, 8. oktober 2011 ob 14:22 

(Sporočilo prejeto v času privatnega prikazovanja Blagoslovljene Matere, ki je trajalo 30 

minut) 

Moj otrok, tolikim dušam je usojeno večno izgnanstvo, če se ne bodo vrnile nazaj k mojemu 

dragemu Sinu. 

Moj Sin zelo trpi in je v hudih bolečinah, ko opazuje te otroke, kako se opotekajo od ene zle 

poti k drugi.  

Greh brezbriţnosti do Mojega Sina je zelo razširjen. Mnogi, ki vedo za Njegov Obstoj, ga še 

vedno, po svoji svobodni volji, zanikajo. 

Zdaj je prišel čas, ko bodo spoznali kaj jih čaka, če se ne bodo pokesali v času Razsvetljenja 

Vesti, ki ga bodo kmalu doţiveli. 

Vsi tisti, ki ljubite mojega Sina, vzemite nase Njegov Kriţ in Mu pomagajte pripeljati nazaj 

tiste duše, katere ţeli hrepeneče drţati v Svojem dragocenem, ljubečem Naročju. 

Toliko vas je, otroci, ki v resnici ne poznate Mojega Sina, in ki morate razumeti neţnost 

Njegovega Srca. On ima tako veliko Ljubezen do vseh vas, da, če bi videli Njegovo trpljenje 

ki ga doţivlja zato, ker ga ljudje zavračajo, bi se ulegli na tla ter jokali in rotili odpuščanja za 

vse grehe človeštva. 

Prosim, in vas spodbujam, da močno molite za spreobrnjenje, katero si Moj Sin tako zelo ţeli 

doseči v času Opozorila. 

Vaša Blagoslovljena Mati 

Kraljica vsega Človeštva 

 

OBDOBJE KO BODO VSTALI ŠTEVILNI LAŢNI PREROKI, KI JIH BO 

POSLAL SATAN 

Sobota, 8. oktober 2011 ob 16:20 

Moja draga ljubljena hči, medtem ko se bodo v svetu pojavili Moji pravi vidci, se bodo prav 

tako pojavili tudi laţni vidci. Prepoznali jih boste tako, da boste pazljivo preučili njihova 

sporočila za svet. Ponekod, znotraj teh sporočil, boste ugotovili, da so Moji Nauki in Resnica 

vsebovana v Svetem Pismu bili spremenjeni. Te neresnice bodo tako nezaznavne, da jih bodo 

lahko zaznali samo tisti z resničnim poznavanjem Svetega Pisma. 

Bodite pozorni na kakršnokoli sovraštvo, ki jo takšni vidci ustvarjajo med svojimi privrţenci, 

kadar se bojujejo, delajo razkole in ločujejo druţine. Kulti, ki prihajajo iz delovanja takšnih 

vidcev bodo zdaj preplavili svet in povzročili zmedo in tesnobo med verniki. 



Kjerkoli bo prisotna Moja Sveta Beseda, boste našli Ljubezen. Moja Sporočila izţarevajo 

ljubezen in harmonijo in se bodo dotaknila vaših duš. Moja Sporočila bodo vedno prinašala 

Resnico, čeprav so včasih ostra in zastrašujoča. Dana so vam iz ljubezni, Moji otroci. 

Laţni vidci bodo dajali sporočila, ki jih ne bo enostavno brati ali razumeti. Na prvi pogled 

bodo dajala občutek avtoritete in ustvarjala občutek ljubezni. Kljub temu pa vašim dušam ne 

bodo prinašala miru. Takšni vidci, od katerih mnogi niso od Boga, vas najprej zapeljejo, nato 

dobijo nadzor na vami, dokler vas končno ne potegnejo na dno laţi in prevar. 

Satan in njegova vojska bo imela vpliv nad takšnimi laţnimi vidci in preroki. Satan lahko celo 

napada resnične vidce in jih pripravi do tega, da se v zmedenosti oddaljijo od Mene. 

Spodbujam vas, otroci, da bodite na preţi v vsakem trenutku. 

Zavrnite sporočila, ki nasprotujejo Mojim Naukom na kakršen koli način, kajti takrat ste 

lahko prepričani, da so laţna. 

Jaz govorim samo preko določenega števila pravih vidcev in prerokov v teh časih. Njih je 

manj kot dvajset, manj kot si mislite. Vsakemu od njih je bila dana drugačna vloga, toda Moj 

Glas in Moja navodila bodo imela zvok prepoznavnosti, katerega boste zaznali. Njihova 

sporočila bodo imela svoj namen, od katerih vas bodo vsi ti nameni spodbujali, da ukrepate in 

pripravite svoje duše.  

Tistim, ki sami sebe imenujejo vidci in preroki, in ki spodbujajo dejanja, katera se bodo zdela 

nenavadna ali ki bodo spodbujali njihove privrţence k dejanjem, ki ne vključujejo ljubezni do 

bliţnjega, obrnite hrbet.  

Bodite na preţi, kajti to je zdaj obdobje laţnega preroka, ki se bo kmalu razodel svetu. Prav 

tako pa je to obdobje, ko bodo vstali številni laţni preroki, ki jih bo v svet poslal zavajalec, da 

povzročijo zmedo in temo duše. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

BOG OČE – PRISLUHNITE ZDAJ MOJEMU POSLEDNJEMU KLICU 

ČLOVEŠTVU 

Nedelja, 9. oktober 2011 ob 15:30 

Moja hči, povej svetu o Ljubezni, ki jo imam do vseh Svojih bitij. Prav tako jim povej, da 

bom zdaj načrtoval in vodil največje Dejanje Boţjega Posega, ki ni bilo videno na Zemlji vse 

od Vstajenja Mojega ljubljenega Sina Jezusa Kristusa. 

Vse je pripravljeno za to Veliko Dejanje Usmiljenja, ki sem ga odobril, da bi pomagalo rešiti 

vse vas. 

Moja Ljubezen do vas pomeni, da, medtem ko se nameravam boriti proti zavajalcu in 

njegovimi poskusi, da bi uničil človeštvo, bom zdaj dopustil še eno poslednje Dejanje 



Usmiljenja, da bi vas spreobrnil. To poslednje Dejanje, da bi vas odrešil v Mojih Očeh 

pomeni, da bo človek lahko ponovno spoznal Resnico Mojega Obstoja. 

Moji otroci, prosim vas, priklonite se zdaj in prosite Usmiljenja za vašo druţino in vaše 

ljubljene. Če ne bodo v stanju milosti, bodo s teţavo prenesli Opozorilo. Seznanite jih morate 

o nujnosti, da premišljujejo Resnico. 

Ura je blizu. Opozorilo je ţe zelo blizu. Po Opozorilu vam bo dan čas, da se odločite, po 

kateri poti ţelite hoditi; po poti Boţje Luči ali po poti zavajalca. Odločitev bo vaša. 

Če se po določenem času ljudje ne bodo odvrnili od svojih hudobnih poti, bom uničil tiste 

drţave, ki častijo zavajalca. Ti ljudje se bodo skušali skriti, ko jih bom s Svojo Roko 

kaznoval, toda nikamor ne bodo mogli pobegniti. 

Moja potrpeţljivost pojenja. Zdaj ţelim zdruţiti vse tiste, ki verujejo v Mene, Stvarnika vseh 

stvari, in jih vzeti s Seboj v Novo Dobo Miru. Tisti, ki se bodo odločili hoditi po drugi poti, 

bodo vrţeni v peklenski ogenj. 

Prisluhnite zdaj temu poslednjemu klicu človeštvu. Zdaj je čas, da se odločite o vaši 

prihodnosti. Molite za tiste, ki so slepi za Mojo Ljubezen, kajti mnogi od njih se Mi bodo, ko 

jim bo razodeta Resnica, ponovno uprli in Mi obrnili hrbet. 

Vaš ljubljeni Stvarnik 

Bog Oče 

Kralj Najvišji  

 

SPOROČILO ZA AMERIKO: SPREJMITE SVOJE BRATE IN SESTRE 

VSEH DENOMINACIJ 

Torek, 11. oktober 2011 ob 15:30 

Moja draga, ljubljena hči, ţelim spregovoriti ameriškemu ljudstvu. Moje Sporočilo se glasi: 

Vi, Moji dragoceni otroci, v teh časih zelo trpite. Zdaj prestajate očiščevanje, ki je potrebno, 

da se vaše duše prečistijo.  

Veliki grehi v Ameriki, ki Mi povzročajo muke, so grehi splava in nemoralnosti mesa. Mnogo 

Mojih otrok je okuţil zavajalec, ki na skrivnem, za zaprtimi vrati, vlada vašemu monetarnemu 

in političnemu sistemu. Toliki izmed vas se ne zavedate tega dejstva. Zdaj vas spodbujam, da 

molite za omilitev njihovih pretkanih načrtov za uničenje vaše drţave. 

Moji otroci, molitev bo omilila kazen, katero bo Moj Oče poslal na svet zaradi greha splava. 

Molite, molite in se zdruţite v češčenju Mojega Očeta. Kajti z zdruţitvijo vseh religij, ki 

častijo Očeta, Boga Stvarnika sveta, lahko pomagate svoji drţavi. 

Moliti morate za odpuščanje in zaupati, da bodo vaše molitve uslišane v skladu s časovno 

razporeditvijo Mojega Očeta. 



Sprejmite vaše brate in sestre vseh veroizpovedi, ki verujejo v Boga Očeta, in molite kot eno 

za odrešenje vaše drţave. Moji otroci, vaša drţava je tako prostrana in pomembno je, da rešim 

čim več duš. To lahko storim samo po spreobrnjenju, ki se bo zgodilo v času Opozorila in po 

vaših molitvah in predanostjo. 

Pridite zdaj k Meni, vsi vi. Ne bodite pristranski do drugih religij, samo verujte v Boga Očeta, 

in On bo uslišal vaše molitve. 

Vi, Moji dragoceni otroci, ste izgubljeni. S toliko zmede ste bili soočeni in predloţene so vam 

bile izkrivljene resnice o Obstoju Boga Očeta. Vi uporabljate religijo kot oroţje, da z njo 

škodujete tistim, ki so nesrečnejši od vas. Čas je, da sprejmete Resnico, da se boste lahko 

samo po ljubezni do bliţnjega, kot narod vrnili v Naročje vašega Stvarnika, Boga Očeta. 

Neizmerno vas ljubim. Prizadevam si, da bi vas rešil, da boste lahko vstopili v novo in 

čudovito Dobo Miru, katera vas čaka na tej Zemlji. Če ţelite vstopiti v ta Novi Raj, morajo 

vaše duše biti brez greha. Molite za milosti, da boste lahko prosili odpuščanja za vaše grehe in 

za grehe, ki jih izvršujejo vaše vlade. 

Zapuščam vas v miru in ljubezni. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

DEVICA MARIJA: PODVRŢENA BOŠ ZELO PODROBNEMU 

PREVERJANJU IN NAPADU 

Sreda, 12. oktober 2011 ob 14:22 

Moj otrok, to je čas v katerem bo tvoje Delo za Mojega Sina prišlo pod zelo podrobno 

preverjanje in napad. Vedno moraš spoštovati ţelje Mojega Sina in Ga vselej ubogati. Nikoli 

ne brani Njegove Najsvetejše Besede, kajti On ne ţeli tega od tebe. Ne odgovarjaj, niti se ne 

zapletaj s tistimi, ki oporekajo ali napačno razlagajo Njegovo Besedo, kar bi lahko povzročilo 

razpravljanje o njej in dvome. 

Zavajalec te bo zdaj začel napadati, vendar moraš moliti za mojo zaščito, in se nikoli ozirati 

na ta zasmehovanja. On, zavajalec, deluje preko drugih, da bi ti škodoval. Če mu boš to 

dopustila se boš zapletla z njim ter mu dala moč, ki si jo on ţeli.  

Bodi neomajna v takšnih primerih, moj otrok in se vedno obračaj k Meni. Prekrila te bom s 

Svojim Svetim Plaščem in te zaščitila pred njim in vse bo še dobro. 

Ostani pogumna in sprejmi to kot Dar od Boga Najvišjega, kajti brez te moči, ne bi mogla 

uspešno opravljati tega Dela. Nikoli ne pozabi, da nisi sama pri tem Delu, kajti vsi svetniki in 

svetnice molijo za tebe. Dana ti je vsakovrstna zaščita od Boga. 

Še naprej bodi poslušna Mojemu Sinu in poskušaj biti vesela ko sprejemaš trpljenje, ki ga On 

dopušča za odrešenje duš. Nadaljevati moraš z vsakodnevno molitvijo Svetega Roţnega 

Venca in moliti z menoj, da bodo duše lahko rešene.  



Moj otrok, blagoslavljam te. Nebesa se radujejo, ker opravljaš to Najsvetejše Delo v Imenu 

Mojega preljubega Sina, ki ljubi vse človeštvo, a ki je ţalosten in se joče za tiste duše, ki bodo 

zavrnile Njegovo Roko Usmiljenja po Opozorilu. 

Tvoja ljubljena Mati 

NIKOLI ME NE BRANI, KER TO NI POTREBNO 

Četrtek, 13. oktober 2011 ob 00:10 

Moja draga ljubljena hči, moram te obvestiti o potrebi, da se vzdrţiš in ne braniš Moje 

Najsvetejše Besede. 

Tisti, ki dvomijo v Mojo Besedo, morajo moliti k Meni za vodstvo. Zdaj ti naročam, da nikoli 

ne smeš poskušati razlagati Sporočila, ki prihajajo iz Mojih Boţanskih Ust.  

To sem ti povedal ţe mnogokrat in ni ti bila dana oblast, da to počneš. Namesto tega, sprejmi 

Moja Sporočila kakršna so. Ne dvomi o njih. Ne poskušaj jih razčlenjevati, kajti človek ve 

zelo malo o Boţjih načrtih ali trenutkih. Prav tako človek ne ve ničesar o antikristu, čeprav 

misli, da ve. Stvari tako velikega pomena so znane samo Mojemu ljubljenemu Očetu. 

Prosim, da Me nikoli ne braniš, ker to ni potrebno. Vse kar je pomembno je Volja Mojega 

Očeta, da govori ljudem preko tebe in drugih prerokov. Kot sem ti ţe povedal, ti si pisec. Jaz 

sem Avtor. Ti si orodje. Jaz sem Gospodar. 

Od tebe se pričakuje, da Mi boš poslušna v vsakem trenutku. Početi to, kar Jaz govorim, je 

preprosto. Tvoje delo bo laţje, če se ne boš vpletala v intelektualno-religiozne razprave, 

povezane s Svetopisemskimi stvarmi, o katerih ničesar ne veš. 

Moja hči, ne pozabi na pomembnost poniţnosti. Ostani kakor otrok, vselej majhna v Mojih 

Očeh in našla boš mir. Pri tem Delu se boš soočala s preizkušnjami. Pričakuj jih. Ne zavrni 

jih. Tvoj dar svobodne volje sem sprejel, toda naučiti se moraš pomembne stvari, in sicer, da 

ne zavračaš trpljenja, kajti to trpljenje je pomembno pri odrešenju duš.  

Moja hči, ljubim te, a čutim potrebo, da te opomnim na Moja jasna navodila. Ni Me potrebno 

braniti. Besede, ki sem ti jih dal so nedotaknjene in ne nasprotujejo Resnici, ki je bila dana 

človeštvu od začetka časov. Mnogo različnih tekstov Resnice vsebovanih v Svetem Pismu, je 

bilo sprevrţenih, da bi se prilagodili človekovim ţeljam. Jaz sem Resnica. Jaz sem Kruh 

Ţivljenja. Brez Mene ni ţivljenja. 

Nadaljuj z delom, z jasnejšim vpogledom glede tega, kar se od tebe pričakuje. Zaščitena si v 

vsakem trenutku. Moja hči, hvala ti za moč, ki jo zdaj kaţeš, toda vedno Mi dovoli, da te 

vodim v vsakem trenutku. Tako bo to potovanje postalo laţje. 

Tvoj ljubeči Jezus 

JAZ NE MOREM PRISILITI LJUDI, DA SE SPREOBRNEJO 

Sobota, 15. oktober 2011 ob 19:00 



Moja draga ljubljena hči, medtem ko vedno več ljudi posluša Mojo Besedo, bo Moja Ljubezen 

preplavila njihove duše, takoj ko bodo prebrali Moja Sporočila. Spregovoril bom njihovim dušam, jih 

prebudil iz spanja ter jih zdruţil s Seboj. Tako bom lahko povsod po svetu rešil duše. Številčna moč 

Mi bo pomagala doseči odrešenje duš v tako velikem obsegu. Zaradi svobodne volje, ki je bila dana 

človeku kot Dar od Mojega Očeta, ne morem prisiliti ljudi, da se spreobrnejo, ali vrnejo nazaj k veri v 

Boga Očeta. Za to se bodo morali sami odločiti. Molitev bo širila spreobrnjenje. To vam obljubljam. 

Samo pomislite na Dar, ki čaka duše, ko boste vi, Moji otroci molili za njih.  

Ali se ne zavedate moči molitve? Mnoţica ljudi, ki moli v zahvalo Mojemu Očetu in spravo za vaše 

grehe, lahko reši svet. Tako velika je moč, ki jo ima molitev. Nikoli poprej vas nisem tako zelo prosil 

za vaše molitve, ki morajo priti iz vaših ust in z ljubeznijo do trdovratnih grešnikov povsod po svetu. 

Jaz potrebujem vaše molitve. Brez vaših molitev te uboge duše morda ne bodo rešene, ker so mnoge 

izmed njih v takšni temi, da bo Opozorilo nanje imelo le majhen učinek. Moji dragoceni, ljubljeni 

otroci, vsi vi ste grešniki. Mnogi se trudite po najboljših močeh in mi izkazujete svojo ljubezen. Ali se 

ne zavedate kako zelo se zanašam na vas, da bi Mi delali druţbo? Pridruţite se Mi v Naročju Mojega 

Presvetega Srca in Me prosite za milosti, da rešim vaše brate in sestre. Rešil bom na milijone duš ko 

boste posvetili svoj čas molitvi Roţnega Venca Boţjega Usmiljenja. 

Zdaj je napočil čas, ko bo molitev Roţnega Venca Boţjega Usmiljenja imela največji učinek. Bodite 

velikodušni v srcu, mislih, telesu in duši. Odstranite vse dvome. Dovolite Meni, svojemu Jezusu, da 

vas okrepim in podarim vam, in vsem tistim za katere molite, večno ţivljenje. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

NAHAJATE SE V KLJUČNEM TRENUTKU V ZGODOVINI 

ČLOVEŠTVA 

Nedelja, 16. oktober 2011 ob 21:30 

Moja draga, ljubljena hči, zakaj se toliko Mojim otrokom zdi Moja Beseda tako zelo ţaljiva? 

Čeprav morajo Moji otroci vedno razločevati sporočila, katera objavljajo tisti, ki trdijo, da 

prihajajo v Mojem Imenu, pa se morajo tudi naučiti, da bodo imeli svoja srca odprta v vsakem 

trenutku. 

Oh, kako si ţelim, da bi še posebno Moji verni odprli svoje oči in Me sprejeli v svoja srca. To 

sem Jaz, Jezus, ki vas kličem, da prisluhnete Mojemu Glasu. Spodbujam vas, da molite k 

Meni.  

Nahajate se v ključnem trenutku v zgodovini človeštva. Ni več dosti časa preden naznanim 

Novo Dobo Miru. Zaradi tega vas prosim, da zdaj pripravite svoje duše. 

Ne dopustite, da vas aroganca zaslepi za Resnico. Ali ne veste, da vas nikoli ne bi zavajal? 

Poslušajte Moja navodila in tako preprečite hudobcu, da bi zameglil vašo presojo. Ne dovolite 

mu, da vas drţi proč od Mene, kajti če bi samo prisluhnili Moji Najsvetejši Besedi, bi 

spoznali, da sem Jaz, Jezus Kristus, ki vas zdaj kličem. 

Otroci, ko bi vedeli s kolikimi laţmi so bile hranjene Moje dragocene duše po vsem svetu, bi 

bili pretreseni. Ta tema, od časa do časa, prekriva celo Moje drage verne. Bolečina, ki jo 



občutim zaradi vaših dvomov, posebno med tistimi dušami katere redno molijo in izkazujejo 

pravo predanost, Me do Solz razţalostijo. 

Molite, molite, molite za vodstvo Svetega Duha. Če boste odprli svoja otrdela srca in prosili 

za dar razločevanja, bom uslišal vašo prošnjo.  

Kako zelo ţalostni boste postali, ko vam bom razodel Resnico v času Opozorila. Za kar vas 

zdaj prosim, so vaše molitve za rešitev drugih duš. Zagotovo lahko še vedno molite za 

izgubljene duše, četudi dvomite v Mojo Besedo, dano po teh Sporočilih? 

Ljubim vas in pričakujem vaš odgovor na Moje prošnje za molitev. 

Vaš Jezus 

MOJ PONOVNI PRIHOD, DA BI VAS REŠIL, SE BO OBČUTIL V 

VSAKEM KOTIČKU SVETA 

Ponedeljek, 17. oktober 2011 ob 21:30 

Moja draga ljubljena hči, časi se spreminjajo vse okoli vas. Svet je v nemiru, ki ga povzroča 

duh teme. Obkroţeni ste z vsemi dokazi o tem, kaj lahko zlo greha povzroči človeštvu. V tem 

svetu, kjer vlada duh teme, bo posvetil Duh Moje Boţanske Navzočnosti, ko bom prišel, da 

ponovno rešim človeštvo. 

Vi, Moji dragoceni otroci, ki poznate Resnico, morate povedati ostalim, kako srečni so lahko, 

da jim bo dan ta čudovit Boţji Dar. Moja Ljubezen bo preplavila Zemljo na takšen način, da 

boste v poniţnosti padli na kolena in ţalostno jokali zaradi grehov s katerimi ste ţalili Mojega 

Večnega Očeta.  

Bog Najvišji vam zdaj daje to veliko Dejanje Usmiljenja. Radujte se, kajti zdaj je prišla Luč 

na svet, ki bo pritegnila duše v Naročje Boga Očeta. 

Ponovno prihajam, da bi vam podaril ţivljenje, ki ga potrebujete in vam tako omogočil, da 

boste povzdignili svoje oči in dali čast in slavo Bogu Očetu ter se Mu zahvalili za Usmiljenje, 

ki jo bo zdaj izkazal Svojim dragim, a izgubljenim otrokom. 

Jaz, Jezus Kristus, se zdaj pripravljam, da boste lahko doţiveli Resnico o Usmiljenju, ki bo 

dana vsaki duši, vključno trdovratnim grešnikom in neverujočim povsod po svetu.  

Vsakemu moškemu, ţenski in otroku do dan dokaz o Mojem Obstoju in Obstoju Boga Očeta 

v vsej nebeški slavi. 

Mojo Navzočnost bom razodel na takšen način, ki je nihče ne bo ignoriral, niti je ne bo mogel 

ignorirati, kajti Nebesa se bodo odprla in zvezde bodo trčile med seboj, tako, da se bo Moj 

Prihod, da bi vas rešil, občutil istočasno v vsakem kotičku sveta. 

Oh, kako se bodo Moji otroci razveselili, ko bodo doţiveli Mojo Boţjo Navzočnost. Celo tisti 

v temi bodo občutili kako se bo Moja Ljubezen dotaknila njihovih hladnih duš, kar jih bo 

ponovno vţgalo. 



Pripravite se. Pričakujte Moj Veličastni Prihod. Molite za tiste, ki imajo strah v svojih srcih. 

Ne bojte se Me. Pričakujte ta Veliki Dogodek z ljubeznijo in poniţnostjo v svojih srcih. 

Ljubim vas, otroci. To veliko Dejanje Mojega Usmiljenja vam bo to dokazalo. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus, Kralj človeštva 

 

BOG OČE: PRIPRAVI SVET ZA PRIHOD MOJEGA LJUBLJENEGA 

SINA, JEZUSA KRISTUSA 

Sreda, 19. oktober 2011 ob 14:00 

Moja hči, pripravi svet za prihod Mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, kajti On zdaj 

prihaja, kot je bilo napovedano, da bi ponovno rešil človeštvo. 

Njegov prihod bodo naznanile trobente v Nebesih in kori angelov, ki bodo prepevali v 

slavljenju, da bi oznanili ta Veliki Dogodek.  

Moj veliki Dar človeštvu se vam daje po Mojem dragem ljubljenem Sinu, ki je poslan, da bi 

vas rešil pred Poslednjim Dnevom Sodbe. 

Pripravite svoje duše. Ko boste videli svoje grehe, vam ukazujem, da v poniţnosti padete k 

nogam Mojega Sina in Ga rotite za usmiljenje. Prositi Ga morate, naj vam odpusti in sprejeti 

kazen, ki je potrebna za očiščenje vaših duš. 

Njegovo Usmiljenje je tako veliko, da je vsak greh, ne glede na svojo teţo, lahko odpuščen, 

če se pokaţe resnično kesanje. Od vseh vas se pričakuje poniţnost, da boste vredni za vstop v 

Novo Veličastno Dobo Miru na Zemlji, ki je ţe zelo blizu. Samo tiste duše, ki se bodo 

resnično pokesale in izkazale resnično zvestobo Mojemu ljubljenemu Sinu, bodo lahko 

vstopile skozi vrata. Brez greha morate biti, če ţelite vstopiti v ta čudoviti Novi Raj na Zemlji. 

Moji dragi ljubljeni otroci, ta Raj sem pripravil z veliko Ljubeznijo do vsakega izmed vas. To 

je dediščina na katero ste čakali. Na takšen način je bil Dar Zemlje prvotno dan Adamu in 

Evi. 

Vsakdo, ki bo zavrnil ta Raj na Zemlji, v katerem ne bo obstajalo nikakršno zlo, bo obrnil 

svoj hrbet odrešenju. 

To je vaša poslednja priloţnost, da rešite svoje duše pred satanom in zlobnim vplivom, ki ga 

ima nad vašim ţivljenjem. 

Sprejmite ta čudoviti Dar velikega Usmiljenja. Preko tega Daru se vam ponuja priloţnost 

resničnega odrešenja in veličastnega Raja, kakršnega si niti ne morete predstavljati. 

Vam, ubogi grešniki, ki boste zavrnili odpuščanje Mojega Sina, bo dano na razpolago še več 

časa, da se vrnete nazaj k svoji veri. Vendar vam ne bo dano časa na pretek, kajti Moja 

potrpeţljivost se izteka. 



Pričakujte zdaj vrnitev Mojega Sina, ki vas bo ponovno rešil greha in vam prinesel večno 

odrešenje. 

Bog Oče 

 

SMRT MOJEGA SINA MUAMMARJA GADDAFIJA 

Četrtek, 20. oktober 2011 ob 15:15 

Moja draga ljubljena hči, vsi dvomi, ki si jih imela od časa do časa glede Moje Najsvetejše 

Besede so se bodo zdaj odstranili. 

Jaz dajem prerokbe, da bi dokazal svetu, da sem Jaz, Jezus Kristus, Odrešenik vsega 

človeštva, Tisti, ki zdaj govorim Svojim otrokom povsod po svetu.  

Moj namen ni ustvarjati senzacijo, ampak zagotoviti, da bodo vsi prisluhnili Mojemu 

najnujnejšemu klicu za svet. 

Smrt Mojega sina Muammarja Gaddafija, za katerega dušo ste ti in tvoji najbliţji molili 

zadnjih nekaj mesecev, je eno od prvih prerokb, ki bodo dokazala svetu pristnost teh Sporočil. 

Moja hči, to je Moje znamenje za tebe, da se rešiš dvomov, ki so se zadrţevali v tvojem umu. 

(Podrobnosti o naslednjih dveh voditeljih, ki bosta umorjena so bile dane vidkinji in tudi 

čas teh grozodejstev. Izvirno Sporočilo je bilo dano v februarju 2011.) 

Ti, Moja hči, si bila izbrana, da pripraviš človeštvo za Mojo Novo Dobo Miru, četudi čutiš, da 

te to presega. To se bo zgodilo kmalu po Opozorilu. 

Pojdi in se pripravi za naslednji del tvojega svetega Poslanstva, da bi pomagala reševati duše 

po Opozorilu. Dane so ti milosti, ki te bodo ohranile močno. Moji otroci povsod po svetu 

končno slišijo Moj klic po spreobrnjenju. 

Tisti, ki Mi povzročajo največje bolečine 

Nikoli se ne boj pri tem Delu, kajti ničesar se ni potrebno bati. Nikoli ne omaguj in ne dovoli, 

da te neuspehi ali besedne ţalitve ovirajo pri tvojem Delu Zame. Moja hči, Jaz sem vedno ob 

tebi. Zapomni si to. Če in ko si napadena zaradi Moje Svete Besede, ostani tiho. Moja Sveta 

Beseda bo vedno napadena. Tisti, ki mi povzročajo največje bolečine, so svete duše, katere so 

zaradi strahu in previdnosti, na ţalost med prvimi, ki Me ţalijo preko teh Sporočil. Satan ve, 

da so Moji izbrani in zvesti verni, tisti, ki Mi, ko Mi obračajo hrbet, povzročajo največje 

bolečine. 

 

Moja hči, zdaj si začela čutiti fizično bolečino Mojega Trpljenja, vendar si zdaj pripravljena 

to sprejeti v edinosti z Menoj. Te preizkušnje ne bodo trajale dolgo, toda ko jih boš doţivljala 

boš čutila prav takšno muko, ki jo čutim Jaz, ko sem priča grehu. Kot sem ti ţe povedal, je to 

Dar in zelo malo izbranih duš ga dobi. Moraš razumeti, da te tvoje trpljenje, ki je včasih 



zastrašujoče, ne samo pribliţa Mojemu Presvetemu Srcu, temveč bo rešilo na milijone duš v 

času Opozorila. 

To trpljenje bo postajalo vse večje, bolj ko se bo pribliţevalo Opozorilo. Prestajaj ga v tišini, 

kajti na ta način Mi boš pomagala rešiti dragocene duše, ki bi jih drugače ugrabil zavajalec. 

Povej Mojim otrokom, da se veselim zaradi močne vere, ki jo izkazujejo. Povej jim, da 

postajajo čedalje bliţje Mojemu Presvetemu Srcu. Povej jim, da jih zdaj blagoslavljam in da 

izlivam na njih velike milosti ter jim tako dajem moč, katero bodo potrebovali, ko Mi bodo 

sledili preko teh Svetih Sporočil. Potrebovali bodo moč, ker ne bodo mogli prenesti teh 

velikih sprememb, ki se bodo zdaj zgodile v svetu.   

Molite in se zdruţite kot eno. Skupaj, kot majhni otroci, glejte v Nebesa, s preprostim 

zaupanjem v Boga Očeta. Prosite Ga v Mojem Svetem Imenu, da vas zdruţi v Svojo 

veličastno vojsko, ki bo vodila k zmagi večnega odrešenja. 

Blagoslavljam vas, otroci, z vso Mojo Boţansko Ljubeznijo. 

Vaš Jezus 

 

OPOZORILO JE OBLIKA GLOBALNE SPOVEDI 

Petek, 21. oktobra 2011 ob 20:30 

Moja draga ljubljena hči, napiši to. Zdaj prestajaš veliko trpljenje, da bi se rešile tiste duše v 

temi, ki zavračajo Mene in Mojega Očeta.  

Te duše so tako zakrknjene, da bodo lahko rešene samo po molitvah drugih in trpljenju duš 

ţrtev, kajti ne bodo hotele prositi za odpuščanje svojih grehov. Zaradi trme se ne bodo mogle 

kesati, priznati svoje grehe in prositi za odpuščanje le-teh. 

Opozorilo je oblika globalne spovedi. Takrat se bo od vseh ljudi pričakovalo, da bodo prosili 

za odpuščanje svojih grehov, ali pa se bodo soočili z zavrnitvijo. Toliko duš v temi bo 

zavrnilo Mojo Roko Usmiljenja. Obrnili se bodo proč od Mene. Ti, Moja hči, lahko skupaj z 

vsemi Mojimi zvestimi vernimi pomagaš rešiti njihove duše pred večnim pogubljenjem. 

Jaz nikoli nebi silil Svojih otrok, da trpijo v Mojem Imenu. Toda zaradi tistih, ki Mi bodo 

pomagali preko trpljenja, in ga darovali Meni kot dar, bom lahko odrešil večino človeštva. 

Do trpljenja prihaja zaradi napadov satana, ko muči tiste duše, katere so blizu Meni in tiste, 

katere sem določil, da vodijo sveto Poslanstvo za spreobrnjenje duš. Vedite, da ste zedinjeni z 

Menoj, kadar se ti napadi zgodijo. Takrat Me boste zelo dobro spoznali. Spoznali boste kako 

se Jaz počutim – Moje Veselje, Mojo Ţalost, Moje Ţalovanje, Mojo Bolečino in grozo, kadar 

izgubim dušo zaradi satana. 

Ne skrbite. Do zdaj je bilo rešenih ţe na milijone duš preko teh Sporočil. 



Molitve Moje zveste vojske ţe omiljujejo svetovne katastrofe in odhod Mojega Svetega 

Namestnika iz Vatikana. Njihova poslušnost po molitvi Roţnega Venca Boţjega Usmiljenja, 

prav zdaj rešuje duše.  

Moja hči, zagotovi, da bodo vsi Moji otroci razumeli, da Jaz govorim vsem religijam in 

veroizpovedim preko teh Sporočil. Jaz ne izključujem nikogar, kajti vsi so Boţji otroci. Samo 

en Bog obstaja in to je Moj Večni Oče, Bog Najvišji.  

Pridite k Meni, otroci, in kot eno sodelujmo skupaj pri reševanju Mojih duš povsod po svetu, 

hitro. Samo z molitvijo Mi lahko pomagate rešiti svet. 

Vaš Jezus 

Odrešenik vsega človeštva 

 

 

JAZ ŢELIM OBLIKOVATI VOJSKO MOLITVENIH SKUPIN 

Nedelja, 23. oktober 2011 ob 19:15 

Moja draga ljubljena hči, ţelim si, da se razve, da ţelim oblikovati vojsko Molitvenih Skupin 

po vsem svetu. Moja vojska, priskrbel vam bom Molitve, ki jih bo potrebno moliti za rešitev 

duš. Te Molitvene Skupine se bodo razširile in znotraj njih se bo vzdignila prava vojska 

zvestih vernih, ki bo širila Resnico o Moji Boţanski Obljubi Odrešenja, ki je namenjeno 

vsem. 

Te Skupine bodo tvorile vojsko, kakor je ukazal Moj ljubljeni Oče, ki se bo spoprijela s temo 

zla, katero je povzročil satan in njegovi privrţenci.  

Da, Moja hči, čeprav je to teţko razumeti, obstaja mnogo ljudi, ki ne samo priznavajo satana, 

ampak mu tudi izkazujejo zvestobo. Obstaja mnogo duš v temi, ki častijo in malikujejo kralja 

teme. Mnogo cerkva, skritim pred očmi Mojih otrok Luči, je bilo zgrajenih v čast satanu. Ti 

ljudje se mu priklanjajo, darujejo črne maše in Me ţalijo z vsemi vrstami bogoskrunstev, ki bi 

vas pretresle in se vam gnusile. Njihovo število raste. Mnogi satanovi zavzeti in predani 

privrţenci delajo na zelo uglednih in visokih poloţajih v poslovnih, bančnih in političnih 

krogih. Zdruţujejo se kot eno v kljubovanju Bogu, Mojemu Večnemu Očetu, v popolnem 

zavedanju tega kar počnejo. 

Prav tako kakor satan sovraţi človeštvo, ker je bilo ustvarjeno od Boga Očeta, Stvarnika vseh 

tako tudi ti, satanski častilci, sovraţijo človeštvo. Sovraštvo, ki ga čutijo je tako globoko, da 

bodo poskusili ustvariti elitno vojsko, da bi uničili milijone ljudi na Zemlji. V svoji teţnji po 

moči in bogastvu, si bodo prizadevali izpolniti svoje lastne potrebe in ţelje za nadzor 

človeštva. 

Ti ljudje so eni izmed trdovratnih grešnikov, za katere prosim vašo pomoč, otroci. Jaz 

potrebujem vaše molitve, da bi odprl njihova srca za laţi, s katerimi jih je zavedel zavajalec. 

Oni so izgubljeni za Mene, razen če Me bodo rotili za Usmiljenje. Prav zaradi tega je lahko 

molitev njihova edina rešitev. 



Ta mogočna vojska, ki jo vodi zavajalec, bo poskušala povzročiti grozovito uničenje. Ţe zdaj 

poskušajo zastrupiti Moje otroke na najbolj zvite načine, preko vaše vode, zdravil in hrane. 

Prosim, bodite budni v vsakem trenutku. 

 

Roka Mojega Očeta bo padla kmalu po Opozorilu na te hudobne duše, če bodo še naprej 

zavračale Moje Usmiljenje. Med tem časom otroci, morate biti pokončni in ne dopustiti, da bi 

ustrahovali vaše narode. Molite za Mojo zaščito in ohranite svoje ţivljenje preprosto. Molite 

in prejemajte Zakramente. Prosite za Mojo pomoč v vseh stvareh in Jaz bom uslišal vaše 

prošnje v skladu z Mojo Najsvetejšo Voljo. 

Molite, molite, molite, da boste omilili zlobne načrte za nadzor sveta, ki ga na skrivnem snuje 

ta hudobna skupina. Zdaj si pridobivajo moč na Bliţnjem Vzhodu in poskušajo dobiti nadzor 

nad Evropo, preden se bodo usmerili na druge dele sveta. Sovraţniki, ki vam jih kaţejo v 

medijih, niso resnični sovraţniki. Oni ustvarjajo sovraţnike, da bi upravičili maščevanje, 

katero bo vedno imelo iste cilje: nadzorovati, posedovati, ustvarjati bogastvo. 

Molite zanje, da se spreobrnejo, kajti brez spreobrnjenja bodo njihova hudobna dejanja 

povzročila mnogo bridkosti in bolečin. Moj Večni Oče jih bo v vsakem primeru kaznoval, 

vendar oni še vedno lahko povzročijo škodo, ki bo prinesla nepopisno trpljenje med Mojimi 

otroci.  

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

MOJ PRIHOD SE BO ZGODIL PREJ, KOT PRIČAKUJETE 

Ponedeljek, 24. oktober 2011 ob 19:09 

Moja draga, ljubljena hči, ne smeš dovoliti, da te vznemirjajo tisti, ki še vedno dvomijo v 

Mojo Najsvetejšo Besedo in jo obsojajo. Ignoriraj ljudi, ki te bodo zasliševali. Ostani tiho. 

Moli zanje in nadaljuj z delom, kajti ni več veliko časa. 

Pozivam vse vas, dragi otroci, da se v miru usedete in molite za Moje Usmiljenje. Prosim vas, 

ne bodite prestrašeni, kajti prihajam samo zato, da bi vas rešil, in ne sodil. Ali ne veste tega? 

Nimate se česa bati, samo popolnoma zaupajte Vame. 

Moj prihod se bo zgodil prej, kot pričakujete, zato vas prosim, da pripravite svoje duše. 

Molite za vse duše, ki Me bodo morda zatajile ali zavrnile Moj Dar Boţjega Usmiljenja. Vi, 

Moje dragocene duše, Mi prinašate veliko tolaţbo ter Mi lajšate bolečino in trpljenje, ki ga 

prestajam, ko povsod v vašem svetu gledam sovraštvo. 

Pridite bliţje k Meni, otroci. Naj vas objamem in vam tako podelim moč in samozavest, ki ju 

potrebujete, da Me boste sprejeli. Vi, Moja posebna vojska, ste zdruţeni z Menoj in bodisi se 

zavedate ali ne, vas vodi Sveti Duh v borbi za rešitev duš. 

Bodite mirni, Moji malčki. Ne pozabite, da sem Jaz vedno z vami. Radujte se in pričakujte 

Moj prihod, ko bom izlil Svoje milosti na Svoje ljubljene verne povsod po svetu. 



Ni pomembno, kje ţivite, ni pomembno v katerem delu sveta ţivite, vi ste Moji. Ljubim vas. 

Imejte odprta srca in bodite samozavestni, medtem ko se vedno bolj pribliţujemo Opozorilu. 

Vaš Jezus 

 

BOG OČE: ZAVRNITI MORATE TEMO IN SPREJETI LUČ 

Torek, 25. Oktober 2011 ob 15:30 

Moja ljubljena hči, povej svetu, da objemam vse Svoje otroke v Svojem Naročju. Vse bo še 

dobro. Vse morate zdaj prepustiti Mojim Svetim Rokam, kakor je bilo zamišljeno. 

Ukazujem, naj bo Moj Sin še enkrat poslan v svet, da bi rešil človeštvo pred uničenjem greha. 

To je Moje Boţansko Dejanje Usmiljenja za vas, Moji dragoceni otroci, da lahko prevzamem 

Svoje Kraljestvo na Zemlji. 

Strah ne prihaja od Mene. Strah prihaja od teme. Ko se Me bojite, vedite, da je to tema, ki je 

objela vaše duše in ne Moja Boţja Veličina. 

Če ţelite biti deleţni Mojega Kraljestva, morate zavrniti temo in sprejeti Luč. Prav to Luč 

boste zdaj lahko sprejeli po Boţanskem Dejanju Usmiljenja Mojega Sina. 

Otroci, Moja Ljubezen do vseh vas je tako velika, da bom uporabil vso Svojo Moč za 

odrešenje duš povsod po svetu. Moja Pravična Roka bo padla na tiste duše, ki Me bodo 

zavrnile, vendar šele takrat ko bom storil vse kar je v Moji Moči, da bi zdruţil vse Svoje 

otroke povsod po svetu. 

Kraljestvo Moje velike Slave se bo kmalu razodelo svetu. Niti eden izmed vas, otroci, si ne bo 

ţelel zavrniti Mojega Veličastnega Kraljestva, ki bo vladalo v Novi Dobi Miru na Zemlji. 

Molite za tiste, katerim bo teţko sprejeti Resnico. 

Bog, Vsemogočni Oče 

LAŢNI PREROKI POSKUŠAJO IZPODBITI MOJO SVETO BESEDO 

Sreda, 26. oktober 2011 ob 15:30 

Moja draga ljubljena hči, prosim te, da poveš Mojim otrokom, naj bodo pozorni na laţne 

vidce, ki govorijo v Mojem Imenu, toda posredujejo besede, ki ne prihajajo iz Mojih Ust. 

Mnogi od teh samooklicanih vidcev, ki se navzven zdijo Katoliki in ki se obnašajo temu 

primerno in ostalimi Krščanskimi nauki, so pravzaprav pripadniki New Age-a. 

Pripadniki New Age-a, se bodo zdaj infiltrirali v svet, da bi prepričali Moje otroke, da so bili 

poslani, da posredujejo Mojo Sveto Besedo. Navzven se bodo njihove besede zdele resnične. 

Jezik, ki ga bodo uporabljali bo prefinjen, ljubeč, dobro premišljen, vendar bo zakrival laţ.  



To je obdobje, ko se bodo pojavili laţni preroki. Mnogi Moji otroci bodo s teţavo razločevali 

Resnico od izmišljotine.  

Ti, Moja hči, si zdaj tarča teh vidcev, ki ţelijo izpodbiti Mojo Sveto Besedo. Ne dopusti, da bi 

se to zgodilo, ker bodo Moji otroci povlečeni v temo iz katere se bodo teţko izvlekli. 

Zapomnite si to: Ti laţni preroki so tudi Moji otroci, zato vas prosim, da molite za njih. Na 

ţalost so bili zavedeni v verovanje v namišljeno hierarhijo in vesolje, ki ne obstaja. 

Bodite pozorni na tiste, ki omenjajo vnebovzete mojstre ali govorijo o novi dobi svetlobe, kjer 

je Bog Oče enostavno mišljen kot le še en vidik. Te duše ne dobivajo navodil od Mene. Oni 

podpirajo verovanja, katera jim je vcepil zavajalec. V mnogih primerih te zavedene duše 

verjamejo, da prejemajo Boţja sporočila. Na takšen način deluje satan. Njegove neţne, 

blagodejne besede bodo prinesle krute, hladne, pa vendar prepričljive litanije besed. Te ne 

prihajajo od Boga Najvišjega. 

Kakor sem vam ţe povedal, jaz govorim svetu na preprost način. Jaz ne uporabljam barvit 

jezik v preobleki hladnega, vzvišenega glasu. Jaz poskušam, da vam ne bi vlil strah v srce. 

Preprosto vas poskušam voditi k Resnici in k pomembnosti ljubezni do bliţnjega. 

Kako vam je teţko, otroci, v teh zmedenih časih. 

Molite, molite, da ne boste postali ţrtve laţi, katere bodo širili laţni preroki. Če se njihova 

sporočila zdijo nerealistična in jih je teţko razumeti ter vnašajo strah v vaša srca, ta ne 

prihajajo od Mene. 

Otroci, bodite osredotočeni samo Name. Veliko vam imam za povedati. Ne dopustite si biti 

raztreseni, niti za minuto, ker vas bo to zaustavilo pri reševanju tistih duš, ki tako zelo 

potrebujejo vaše molitve. 

Vaš Jezus 

 

PRIČAKUJTE ZDAJ NAŠE VELIČASTNO, PONOVNO SNIDENJE 

Sreda, 26. oktober 2011 ob 22:00 

Moja ljubljena hči, ne smeš se vznemirjati zaradi stalnih napadov laţnih vidcev na Moja 

Sporočila. 

Do zdaj bi ţe morala vedeti, da kadar Jaz govorim izbranim glasnikom, bodo ti vedno tarča 

sovraštva. Kadar napadajo tebe, se spomni, da tudi Mene napadajo. Mojo Sveto Besedo 

razstavljajo, analizirajo, dvomijo v njo, kritizirajo in razglašajo, da ne prihaja iz Mojih Ust. 

Oh, kako malo vedo Moji otroci. Strah in dvom jih zaslepljujeta za Resnico. Prav tako boš 

presenečena, ko boš videla, kako Mojo Besedo tako zlahka zavračajo v korist laţnih sporočil. 



Opozorilo je skoraj ţe tukaj. Resnica se bo končno razodela vsem Mojim vernim. V času 

Opozorila bodo sprejeli Mojo Besedo, in tako posvetili svoje uboge duše. Kako toplo jih bom 

sprejel in jih pritegnil bliţje k Sebi, ko se bodo njihove solze pomešale z Mojimi, v ljubezni in 

edinosti. Pred Opozorilom bodo še dvomili, toda potem, ko bodo prišli pred Mene, Me ne 

bodo zavrnili. Kajti, ko bodo enkrat prišli pred Mene in spoznali ljubezen, ki jo imam do njih, 

Me ne bodo hoteli zapustiti niti za trenutek, tako globoka bo naša zdruţitev. 

Pričakujte zdaj naše veličastno, ponovno snidenje. 

Vaš Jezus 

 

VI, MOJI OTROCI, STE BLAGOSLOVLJENI, ČE TRPITE V MOJEM 

IMENU 

Četrtek, 27. oktober 2011 ob 15:30 

Moja draga ljubljena hči, to ni naključje, da zdaj v Mojem Imenu prestajaš številne 

preizkušenje. Ko te satan še naprej neprestano trpinči, samo misli na duše, ki jih rešuješ s tem 

trpljenjem. Poskušaj se dvigniti nad te teţave in Me ves čas imej v svojih mislih. Moli k Moji 

ljubljeni Materi za zaščito in pogosto moli Sveti Roţni Venec. 

Pomembno je, da vsi Moji verni prosijo za zaščito proti zavajalcu, ki čaka na vsako 

priloţnost, da bi poloţil dvome v njihove misli. 

On in njegovi demoni so povsod. Uporabili bodo vse mogoče strategije, da bi povzročili 

opustošenje v vaših ţivljenjih. Vedite, da ko se to zgodi, da so na vas vplivali Moji Nauki, in 

da zdaj nosite Moj Kriţ. 

Otroci, nikoli se ne bojte, kajti vsi ste se sposobni dvigniti iz te puščave z močjo, katero 

podeljujem prav vsakemu izmed vas, Moja vojska. Vi boste premagali hudobca in njegovo 

hudobijo. Več kot boste enoglasno molili, večji bo vaš obrambni zid. Niti enega izmed  

Mojih otrok, ki trpi preganjanje, ker dela za Mene, se ne bo mogel dotakniti hudobec.  

Vi, Moji otroci, ste blagoslovljeni, če trpite v Mojem Imenu, čeprav boste to teţko razumeli. 

Ignorirajte vsa zasmehovanja. Odkorakajte stran. Ne reagirajte. Ostanite tiho. Molite za moč. 

Jaz sem z vami. 

Vaš ljubljeni Jezus Kristus 

 

NAJVEČJI NAPAD NA MOJO CERKEV VSE OD MOJE SMRTI NA 

KRIŢU 

Petek, 28. oktober 2011 ob 22:40 



Moja draga ljubljena hči, zvestoba Moje Cerkve Meni, njenem ljubljenem Odrešeniku, bo 

kmalu na preizkušnji, preko svoje vzdrţljivosti. Moja Cerkev je zaspala in se v svojem  

spancu ni pripravila na prihod Antikrista. Do zdaj so se ţe on in njegovi sluţabniki priplazili 

skozi vse razpoke Cerkva Mojega Očeta po vsem svetu. 

Katoliška Cerkev je antikristova tarča številka ena, in on se ne bo zaustavil dokler ne zapelje 

vsaj polovico Moje Cerkve na tej Zemlji. Moji kardinali, škofje in duhovniki so tako 

nepripravljeni, da sploh niso opazili komaj zaznavnih sprememb, katere se odvijajo znotraj 

njihovih lastnih krogov. Ne bo več minilo dolgo časa preden bo razdeljenost znotraj Moje 

Cerkve postala resnično vidna. 

To je največji napad na Mojo Cerkev vse od Moje smrti na Kriţu. Moji ubogi, ljubljeni 

sluţabniki. Mnogi izmed njih so nedolţne lutke prepuščeni na milost temne sile, ki se ne ţeli 

razkriti. 

Vse svoje sluţabnike prosim, da močno molijo, da bodo lahko prestali gnusobo, ki prihaja. 

Moliti morajo k Meni sledečo molitev: 

» O Moj ljubljeni Jezus, k Tebi se obračam za zaščito in Te prosim za Tvoje Usmiljenje, 

da rešiš moje brate in sestre znotraj Svoje Cerkve, da nebi postali ţrtve antikrista. 

Podeli mi milosti in me zaščiti s Svojim močnim oklepom, da se bom zoperstavil zlobnim 

dejanjem, katera bodo morda zagrešena v Tvojem Svetem Imenu. Rotim Te za Tvoje 

Usmiljenje in Ti obljubljam, da bom vselej zvest Tvojemu Svetemu Imenu.« 

Moji sveti sluţabniki, uprite se temu zlu in zveri, iz čigar ust bodo prihajale laţi in 

nespodobno govorjenje.  

Bodite pozorni na spremembe načina posvetitve Mojega Telesa in Krvi. Če se bodo besede 

spremenile in bodo zanikale Obstoj Mojega Telesa v Sveti Evharistiji, morate braniti Mojo 

boţansko obljubo: kdor je Moje Telo in pije Mojo Kri bo imel večno ţivljenje. 

Bodite pogumni, Moji sveti sluţabniki. Molite za moč, ki jo boste potrebovali. Vaša vera in 

poslušnost bosta preizkušeni preko vaše vzdrţljivosti. 

Ljubim vas in vas varujem v vsakem trenutku. Samo tisti izmed vas, ki ste krotki in iz srca 

poniţni, boste deleţni Mojega svetega varstva.  

Molite za vse Moje svete sluţabnike po vsem svetu, da ne bodo zavrnili Luči Resnice v korist 

duha teme, ki se bo zelo kmalu pojavil znotraj Moje Cerkve. 

Vaš Odrešenik in Varuh 

Jezus Kristus 

 

DEVICA MARIJA: ODPRITE SVOJA SRCA ZA RESNICO 

Sobota, 29. oktober 2011 ob 16:49 



Moj otrok, v vsakem trenutku moraš moliti za mojo zaščito. Vodena si. Vse svoje zaupanje 

moraš poloţiti v mojega ljubljenega Sina. 

Moli za spreobrnjenje povsod po svetu. Tako veliko izgubljenih duš potrebuje tvoje molitve. 

Tega nikoli ne pozabi, ne glede na to, kako teţko je zate to potovanje.  

Hudobni duh prekriva večino človeštva, kot še nikoli doslej. Dejanja hudobca se stopnjujejo 

in dušijo Moje otroke povsod po svetu. 

Celo tisti, ki so zvesti mojemu ljubljenemu Sinu se ne odzivajo na Njegove prošnje za rešitev 

duš. Tako oholi so postali zaradi ponosa, da so pozabili, da je Sveta Beseda Mojega Sina 

edino ţivljenje, ki ga potrebujejo. Molitev je bistvenega pomena v teh časih. Tisti, ki se 

povišujejo nad druge, medtem ko razglašajo Besedo mojega dragega Sina, a zanikajo Njegov 

Klic preko teh Sporočil, so zakrknili svoja srca za Resnico. 

Otroci, zdaj morate poslušati Mojega Sina, Jezusa Kristusa. Prisluhnite temu, kar vam On 

govori. Sveti Duh vam bo, če Mu boste dopustili, odprl vaša srca za Resnico, ko vam bo 

spregovoril po teh Svetih Sporočilih. 

Z ţalostjo jočem, ko vidim, kako zavračajo Njegovo Besedo v teh časih. Tisti, ki Ga 

zavračate, se morate zavedati, da On ne prihaja samo, da bi vas rešil ampak prihaja tudi, da bi 

vas potolaţil v teh dnevih teme. Če resnično verujete, da je On Kruh Ţivljenja, Mu dopustite, 

da prebudi v vas duha ljubezni. 

Molite za spreobrnjenje povsod po svetu. Ni več veliko časa. 

Vaša ljubljena Mati 

Marija, Kraljica Nebes in Zemlje 

 

NAJVEČJE BOLEČINE MI POVZROČA NEVERA TISTIH, KI 

TRDIJO, DA ME POZNAJO 

Ponedeljek, 31. oktober 2011 ob 03:30 

Moja draga ljubljena hči, Moja Sveta Beseda, ki se daje ljudem, ki se ne zavedajo Mojega 

Obstoja, bo vţgala duše takoj po Opozorilu. 

Končno bodo ljudje prisluhnili Moji Besedi, kar Mi bo omogočilo, da jih bom vodil v Mojo 

Novo Dobo Miru na Zemlji. Vse Svoje otroke po vsem svetu pozivam, da odvrţete svoj oklep 

in prisluhnete Besedam vašega Odrešenika. 

Čeprav vam ne bom nikoli razodel datuma Moje vrnitve na Zemljo, pa vam lahko povem, da 

se bom kmalu vrnil v Duhu. Zdaj prihajam, da bi vas še enkrat rešil v času Opozorila, da se 

bodo ljudje spreobrnili. Prosim, dopustite Mi, da vas vodim. Naj se Moje Najsvetejše 

Poslanstvo razširi po vsem svetu in prinese tolaţbo Mojim otrokom. Ne nasprotujte Mi. Ne 

zavračajte Moje Roke Usmiljenja. Ne dovolite, da bi vam vaš ponos bil v napoto. 



Zbudite se, in sprejmite, da zdaj govorim z vami, da bi vas lahko privedel v Naročje Svojega 

velikega Usmiljenja. Končno se bodo vaše duše vţgale s plameni Mojih boţanskih milosti, ki 

se bodo izlile na vas. 

Vsi dvomi bodo izginili. Satanova moč se bo naglo zmanjševala, čeprav ne bo popustil 

svojega oprijema vse do konca. 

Medtem ko premišljujete Moje prošnje, se morate vprašati sledeče. Če verujete Vame, zakaj 

Me zdaj zavračate? Zakaj izkazujete jezo in sovraštvo do tistih, ki prihajajo v Mojem Imenu? 

Zakaj se povzdigujete v Moji Cerkvi na račun Mojih otrok? Zapomnite si, da ste vsi 

enakovredni v Mojih Očeh. 

Pridite zdaj k Meni s poniţnimi srci, kajti če ne boste prišli k Meni s poniţnimi srci, ne boste 

prejeli Mojega Usmiljenja ali milosti, ki vam jih srčno ţelim dati. 

Moj Glas zdaj kliče vse nevernike, da bi sprejeli Obstoj Mojega Večnega Očeta. 

Dovolite Mi, da vam, po Opozorilu, pomagam na poti do večnega ţivljenja. Srce Me boli, ko 

gledam izgubljene duše. Vendar vedite to: največje bolečine Mi povzroča nevera tistih, ki 

trdijo, da Me poznajo. 

Vaš ljubeči Odrešenik, Jezus 

 

 

DEVICA MARIJA: PRIŠEL JE ČAS, DA MOJ SIN PRINESE SVOJ DAR 

BOŢJEGA USMILJENJA 

Sreda, 2. november 2011 ob 10:40 

Moj otrok, Dar Boţjega Usmiljenja, ki ga bo prinesel moj Sin, se vedno bolj pribliţuje. Zaradi 

tega se moraš osredotočiti na svoje Poslanstvo reševanja duš. Ne smeš si dovoliti 

raztresenosti, ki te odvrača od te najpomembnejše naloge za širjenje spreobrnjenja. 

Nebesa se radujejo, ker bo ta Boţji Dar kmalu podarjen s čisto Ljubeznijo, ki jo ima Moj Sin 

v Svojem Srcu do vseh duš. Moj otrok, medtem ko se to delo stopnjuje v svoji intenzivnosti, 

te bo hudobec še naprej, ob vsaki priloţnosti, mučil preko različnih ljudi. Rečeno ti je bilo, da 

molčiš in se osredotočiš samo na mojega Sina. 

Ti, moj otrok, si bila izbrana, da na zelo podroben način posreduješ ţelje mojega Sina, da bi 

govoril človeštvu v teh časih. Bodi hrabra in pogumna, kajti to Sveto Poslanstvo bo uspelo. 

To Sveto Poslanstvo je bilo napovedano ţe tako dolgo nazaj in tebi je bila podeljena vsakršna 

usmeritev iz Nebes. Vsi svetniki in svetnice te vodijo, kajti zbrali so se v polni moči, da 

zagotovijo, da temu Poslanstvu ne bo spodletelo. Niti mu ne more spodleteti. Kadar se stvari 

zdijo brezupne, ne smeš skrbeti, kajti to je prevara zavajalca, s katero se boš redno soočala. 



Jaz, tvoja ljubljena Mati, sodelujem s teboj v vsakem trenutku. Jaz sem tista, ki sem te 

pripravila za Mojega predragega Sina. Podeljene milosti so očistile tvojo dušo, da bi bila 

sposobna delati za Odrešenika človeštva. 

Moj predragi Sin te je privedel pred Blagoslovljeno Trojico. To je eno izmed 

najbomembnejših Poslanstev, odkar je bil moj Sin poslan, da bi rešil svet greha. 

Nikoli ne dopusti, da bi se oddaljila od tega Poslanstva. Niti se ne smeš predati skušnjavi, da 

bi odšla stran od tega Poslanstva. Vedno moli k meni, svoji Materi, za zaščito. 

Tvoja ljubljena Mati 

Kraljica Nebes 

Mati Usmiljenja 

 

VREME BO ZAČELO KAZATI ČUDNA ZNAMENJA 

Sreda, 2. november 2011 ob 19:40 

Moja draga ljubljena hči, vreme bo začelo kazati čudna znamenja, ko se bo Zemlja 

premaknila v novo stanje, v pripravi na Moje Dejanje Boţjega Usmiljenja, ko vas bom 

ponovno prišel rešit. 

V vsakem narodu se povečuje sovraštvo. Povsod je čutiti nezadovoljstvo. Ljubezen drug do 

drugega je šibka, medtem ko ljubezen do sebe ne postaja samo nekaj dopustnega, temveč je 

mišljena kot nekaj bistvenega, zato, da bi vas ljudje v današnjem svetu sprejemali.  

Izbrisal bom sovraštvo. Poteptal bom človekove načrte s katerimi bi svojim bliţnjim 

povzročal grozodejstva. Izbrisal bom prevzetnost v vaših dušah. Vsi grehi vam bodo razkriti, 

kakor jih v vsej svoji grdoti vidim Jaz. 

Zakaj mora v teh časih toliko dobrosrčnih duš obračati hrbet Mojim Naukom iz Stare Zaveze? 

Zakaj zdaj? Kaj je narobe z ljubeznijo Boga Očeta, da postaja sramotna v njihovih očeh? 

Povedal vam bom. To je zaradi tega, ker se je toliko Mojih otrok odvrnilo od bistva zaradi 

uţitkov sveta. Čeprav je mnogo materialnih dobrin, po katerih se ţenejo, izven njihovega 

dosega, Me še vedno zavračajo. Človeške duše so bile preplavljene s tako gosto temo, da bo 

trajalo nekaj časa preden bo Moja Luč posvetila skozi to temo in prodrla v njihove duše. 

Kako točim bridke Solze ţalosti za te izgubljene duše, ki si obupno ţelijo mir odrešenja, po 

katerem hrepenijo. Preprosto se ne zavedajo, da lahko samo Jaz prinesem ta mir v njihova 

izmučena srca. 

Oh, kako je Moja Ljubezen ţe dolgo pozabljena. Jaz sem le delček v njihovih mislih, brez 

pravega pomena. Oni si ţelijo mir na duši in duhu, vendar Me ne zaprosijo zanj. Samo takrat 

ko Me bodo prosili, se bom lahko odzval. Ali ne vedo tega? 

Tisti izmed vas, ki Me ljubite, toda sovraţite svojega brata ali mu zamerite, vi prav tako 

potrebujete Mojo pomoč. Ne ţelim vaše zvestobe, če niste do drugih ljubeznivi. Ko 



prizadenete svoje brate in sestre, zaradi kakršnega koli razloga, prizadenete Mene. Ne glede 

na to, kako opravičujete svoja dejanja, vedite sledeče. Jaz občutim bolečino tistih, ki jih 

zlorabljate. Ko Me na takšen način prizadenete, Mi ne morete izkazovati prave ljubezni iz 

srca. 

Učite se iz tega: Prizadevajte si za poniţnost v vseh stvareh, preden boste prišli k Meni, da bi 

prisegli zvestobo Moji Sveti Volji. Tako boste imeli čisto dušo in boste primerni za vstop v 

Moje Kraljestvo. 

Vi, Moji otroci, imate veliko srečo, kajti milijoni izmed vas boste postali del Mojega Novega 

Raja. To se bo zgodilo zaradi časov v katerih ţivite. Otroci, tako mnogo izmed vas je lahko v 

teh časih rešenih, na način, na katerega prejšnje generacije niso mogle biti. 

Sprejmite to dobro novico. Izkoristite to priloţnost in sprejmite Moje Boţje Usmiljenje z 

odprtimi in skesanimi srci, dokler še lahko. 

Vaš Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

MOJI GLASNIKI SO ZDAJ Z VAMI, DA PRIPRAVIJO VAŠE DUŠE 

Četrtek, 3. november 2011 ob 21:00 

Moja ljubljena hči, prerokbe, ki so bile napovedane se bodo izpolnile in bodo vidne po vsem 

svetu, tako da jih nihče ne bo mogel prezreti. 

Toliko Mojih otrok se ne zaveda vsebin, ki so v Knjigi Mojega Očeta, Svetega Pisma. Zelo 

malo pozornosti je namenjeno Knjigi Janeza, kjer so podrobnosti poslednjih časov dane 

vsemu svetu. Ura je zdaj prišla. Pripravite se, vsi vi. 

Resnica, ki je v Knjigi Razodetja je samo to – Resnica. Ali lahko prepoznate znamenja? 

Nemiri v svetu se bodo stopnjevali z izjemno hitrostjo. Vašemu bančnemu sistemu grozi 

globalna skupina, ki ne ţeli samo vašega denarja, ampak, ki ţeli tudi ukrasti vaše duše. 

Hudobija ljudi je očitna, ampak veliko od tega je skritega. Otroci, Moji glasniki so zdaj z 

vami, da vam pomagajo pripraviti duše. Bodisi ali jih prepoznate po tem kdo so ali ne, Sveti 

Duh, ki prebiva v njihovih dušah, bo širil spreobrnjenje. 

Tisti, ki zavračajo Moja Sporočila, bodo zelo kmalu spoznali Resnico. Takrat se bodo Moji 

otroci zdruţili proti tej hudobni sili, ki jo vodi satan. Ta hudobna sila ne bo zmagala. Vsaka 

ovira je zdaj postavljena pred njih, po Rokah Mojega Večnega Očeta. Njegovo Usmiljenje je 

tako veliko, da bo uporabil Svojo Moč in zaščitil Svoje otroke ter uničil tiste, ki bodo še 

naprej hodili po poti zavajalca. 

Kljub vašim različnim pogledom do tega, ali Jaz zdaj govorim z vami ali ne, ne bo 

pomembno. Samo vaša vera v Mene in Mojega ljubljenega Očeta, Boga Najvišjega, se bo 

štela na koncu. 



Molitev je najnujnejša, otroci, kjerkoli se nahajate, kakršnakoli je vaša religija, kakršnikoli so 

vaši pogledi. Zdruţite se in molite, v teh časih, k Svetemu Duhu za razsvetljenje. Satan vas 

poskuša odvrniti od Mene, vašega ljubljenega Odrešenika. Ne poslušajte dvome in strah, ki ga 

polaga v vaša srca. On bo uporabil svoje laţi in Mi tako preprečil, da bi preplavil vaše duše z 

Mojo Boţansko Lučjo. Moja ljubezen do vas je tako velika, otroci, da ne glede na to kako 

zelo Me ignorirate ali Mi obračate hrbet, vas bom še naprej klical. To bom storil po moči 

Svetega Duha. Morate moliti za ta Dar s tem, da izgovorite: 

»O Jezus, prekrij me s Svojo Predragoceno Krvjo in napolni me s Svetim Duhom, tako 

da bom lahko razločil, ali prihajajo te Besede od Tebe. Poniţaj me v duhu. Z 

Usmiljenjem sprejmi mojo prošnjo in odpri moje srce za Resnico.« 

Tudi najtrdovratnejšim dušam se bom odzval, ko bodo izgovorili to molitev. 

Dopustite Mi, da vas privedem k Sebi, tako da bom lahko zdruţil čim več otrok pred Velikim 

Opozorilom. 

Ne pozabite, Moja ljubezen do vas ne bo nikoli ugasnila, ne glede na to kolikokrat boste imeli 

gluho uho za Moj nujen klic po edinosti. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

GLOBALNA SKUPINA, KI JE UNIČILA VAŠ BANČNI SISTEM, BO 

RAZPADLA 

Petek, 4. november 2011 ob 19:00 

Moja predraga hči, iz Mene prihaja Resnično Ţivljenje, edino ţivljenje, ki ga bo človek 

kdajkoli potreboval od tu do večnosti. 

Otroci, vedeti morate, da ta strašen nemir, kateremu ste priča povsod okoli sebe, ne bo trajal 

dolgo. 

Bog, Moj Večni Oče ne bo več dopuščal trpljenja Svojih dragocenih otrok. Vi, Moji otroci, 

ste ţrtve dejanj zavajalca. Moč njega, ki nadzoruje globalno skupino, se zmanjšuje. Njegove 

moči upadajo zaradi Moči Mojega Očeta. Ta skupina, ki je namerno uničila vaše bančne 

sisteme, da bi iz vas naredila berače, bo razpadla. Ne skrbite, kajti Roka Mojega Očeta se bo 

spustila na njihove hudobne poti. 

Molite, da se bodo vse te zavedene duše, ki so suţnje hudobiji, katera je v samem središču te 

skupine, spreobrnile v času Opozorila. 

Otroci, nikoli ne smete prenehati upati. Po svoji ljubezni do Boga Najvišjega, se boste lahko 

vrnili v naročje svoje druţine. Blagoslovljena Trojica je vaš dom, otroci. Tisti izmed vas, ki 

boste sprejeli to dejstvo, ki jo bo prineslo spreobrnjenje, boste podedovali veličastno Dobo 

Raja na Zemlji. 



Vedno zaupajte Vame. Izročite Mi svoje skrbi, stiske in strahove. Dopustite Mi, da olajšam 

vaše bolečine in trpljenje. Ni več daleč, ko bo svet doţivel olajšanje od teţkih porodnih 

bolečin, katere prenašate v teh časih. 

Nikoli ne izgubite upanja. Zaupajte Vame. Molite za Moje milosti, ki vas bodo okrepile. 

Poloţite svojo glavo na Moja Ramena in dovolite, da Moj mir preplavi vaše duše. Samo takrat 

boste spoznali Resnico Moje veličastne obljube o večnem ţivljenju. 

Vaš Jezus 

Odrešenik človeštva 

 

BOG OČE: ZADNJI POZIV ATEISTOM 

Sobota, 5. november 2011 ob 13:00 

Moja hči, človeštvu bo zdaj ponujena Roka Mojega Usmiljenja, ko se prihod Mojega Sina 

nezadrţno pribliţuje. 

Vsem izmučenim, zmedenim dušam pravim: poloţite svoje zaupanje v Mene, Boga Očeta. 

Jaz, ki sem vsakega izmed vas ustvaril z Ljubeznijo in Sočutjem, ţelim rešiti vsakega Mojega 

dragocenega otroka. 

Jaz ne ţelim izgubiti niti enega izmed vas, niti tiste, ki se Mi posmehujejo. Pripravite se za 

Največji Dar, ki je pripravljen za vas. Če Mi boste dopustili, bom preprečil satanu, da vas 

ugrabi. Ne morem vas prisiliti, da sprejmete to Dejanje Usmiljenja. Kar Me ţalosti pa je to, da 

boste mnogi izmed vas zavrnili to Roko Mojega Usmiljenja. Ne boste dovolj močni. Pa 

vendar, ko boste spoznali Resnico, ki se vam bo razkrila v času Opozorila, jo boste poskusili 

zgrabiti kot rešilno vrv.  

Prositi Me morate za moč, da vas bom tako lahko rešil pred večnim pogubljenjem. Posebno 

pozivam ateiste, še zadnjič: Ne zavrnite Resnice, ko vam bo dokazana. Če boste to storili, vas 

bom za vedno izgubil. 

Bog Oče 

DEMONSKA OBSEDENOST IN GREH SOVRAŠTVA 

Nedelja, 6. november 2011 ob 18:30 

Moja draga ljubljena hči, ljudje ne razumejo tega, da Jaz vsakodnevno podoţivljam Svoje 

Kriţanje. Bolečina in trpljenje, ki ju prenašam, povzročajo grehi, ki jih ljudje izvršujejo vsako 

sekundo dneva. Ko gledam tiste duše, ki Me neizmerno ţalijo z grehom sovraštva, trpim 

trenutke globoke ţalosti. 

To sovraštvo je poloţeno v srca mnogih in je znamenje satanovega vpliva. Mnogi govorijo o 

demonski obsedenosti, kot da bi jo bilo lahko prepoznati. Tako mnogo Mojih otrok je obsedel 

satan. Ni nujno, da jih vidite kako jih meče po tleh, kar bi potrdilo demonsko obsedenost. 



On, sovraţnik človeštva, po svojih demonih napada Moje otroke. Tisti, ki so v temi, postanejo 

lahek plen, ker privlačijo navzočnost zla.  

Otroci, ko ste enkrat obsedeni, se je zelo teţko izvleči ven iz tega. Ti nesrečni otroci bodo, po 

zvitih in manipulativnih napadih hudobca, tako okuţili druge duše. In tako se to nadaljuje. 

Zlo se ponavadi prikazuje kot nekaj dobrega. Teţko ga bo prepoznati, razen po tem: 

Obnašanje in dejanja okuţene duše ne bodo nikoli poniţna. Te duše nikoli ne bodo 

velikodušnega srca. Morda se bodo zdeli velikodušni, ampak vedno bo obstajala past. Ta past 

bo v tem, da bodo od vas vedno zahtevali nekaj neprijetnega.  

Izogibajte se takšnih duš. Molite zanje. Ne dopustite jim, da vas povlečejo v greh. Vedno 

bodite pozorni na zavajalca, ker je v teh časih povsod prisoten. 

Vedno molite, da bi obdrţali zlo na varni razdalji. Molitev bo zmanjšala njegov vpliv in 

njegovo moč, in vas zaščitila. 

Glejte na satana in na njegova zlobna dela kot na kuţno bolezen. Storite vse potrebno, da bi se 

izognili srečanju s tistimi, ki prenašajo to bolezen. Če bi se znašli v neizhodnem poloţaju, se 

oboroţite z Blagoslovljeno Vodo, Blagoslovljenim Kriţem in medaljo Svetega Benedikta. Te 

stvari bodo drţale te demone na varni razdalji. 

Otroci, nastopili so časi, ko morate obdati sebe in vaš dom z blagoslovljenimi predmeti. 

Mnogim je nerodno, da bi jih ljudje videli kako nosijo te stvari, zaradi strahu, da bi bili 

zasmehovani. Ti predmeti vam bodo nudili zaščito v vašem domu, hkrati pa so velika uteha 

med molitvijo. 

Ne pozabite, satan ne ţivi samo v peklu, ampak je zdaj ţe trdno vzpostavil svojo vladavino na 

Zemlji. Molitev je edina stvar, katere se na smrt boji in zaradi katere postane nemočen. 

Otroci, molitev vas bo ohranjala pri močeh v časih, ki prihajajo. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

OSOVRAŢENA BOŠ OD MNOGIH, NEKATERI, PA SE TE BODO BALI 

Ponedeljek, 7. november 2011 ob 20:50 

Moja ljubljena hči, zdaj Mi moraš prisluhniti. Biti moraš zelo previdna, medtem ko se Moje 

prerokbe razpletajo in ko bodo Mojo Sveto Besedo začeli sprejemati in poslušati. Ti, Moja hči 

boš osovraţena od mnogih, nekateri pa se te bodo bali. 

Moje prerokbe, ki ti bodo dane, bodo zagotovile, da ne bo obstajalo nobenega dvoma v mislih 

Mojih otrok, da bo obljuba večnega odrešenja končno izpolnjena. 

Moja hči, počutila se boš osamljeno, zavrnjeno, bali se te bodo in zelo boš trpela v Mojem 

Imenu. 



Brez tvojega ţrtvovanja, ne bi mogel izpolniti Svoje obljube za odrešenje človeštva, tako da 

bo vsaki duši dana moţnost, da se odloči za svojo zakonito dediščino. 

Moja hči, zdaj kličem Svoje svete sluţabnike, da te zaščitijo, kajti to bo njihova sveta 

dolţnost. Sčasoma bodo spoznali svojo vlogo. Medtem pa prosim vse Svoje drage verne, da 

molite za zaščito pred zlobnimi ljudmi, ki jih vodi satan, kateri ţelijo uničiti svet zaradi svojih 

lastnih koristi. 

Bodi močna. Moli za zaščito in vedno kliči na pomoč Mojo Blagoslovljeno Mater. 

Vaš Jezus 

Odrešenik in Odkupitelj človeštva 

 

MNOGI BODO TRPELI BOLEČINO VIC KOT POKORO 

Sreda, 9. november 2011 ob 15:32 

Otroci, prisluhnite Moji nujni prošnji: Posvetite se Brezmadeţnemu Srcu Moje drage ljubljene 

Matere v teh časih. 

Ona, Srednica vseh milosti, je bila določena, da vas privede v Moje Presveto Srce, da bi rešil 

ljudi pred uničenjem, ki jih čaka, če se ne bodo uspeli odvrniti od satanovih del. 

Zdaj je nujno, da vsi vi močno molite za odrešenje duš. Vse duše bodo prišle pred Mene in za 

mnoge bo to teţko. Mnogi bodo trpeli bolečino Vic, toda to bo njihova edina pot k večnemu 

odrešenju. Veliko bolje je, da to trpljenje doţivijo, medtem ko še ţivijo na tej Zemlji, kot da 

to doţivijo po smrti. Ko bodo prestale to pokoro, bodo te duše očiščene in primerne za vstop v 

Moj Novi Raj na Zemlji. Samo čiste duše bodo lahko vstopile. Spodbujam vas, da sprejmete 

ta Dar, in da se z njim soočite z močjo v mislih, telesu in duši. Prepoznajte ta Dar, za to kar je: 

pot, ki vodi v večno ţivljenje in priloţnost, da spoznate Moje Boţje Usmiljenje. 

Zdaj je čas, da pripravite svoje duše. Ko boste prosili odpuščanja za svoje grehe pred 

Opozorilom, morate moliti za druge. Oni bodo tudi morali biti močni.  

Molite Moj Roţni Venec Boţjega Usmiljenja od zdaj naprej vsak dan. Moj Roţni Venec 

Boţjega Usmiljenja bo pomagal rešiti tiste uboge duše, ki bodo morda umrle zaradi šoka v 

času tega nadnaravnega dogodka. Ta dogodek se bo zdaj kmalu zgodil. 

Nikoli ne izgubite upanja, otroci. Verjemite Mi, ko vam porečem, da vas ljubim. Ta Dar vam 

prinašam iz Svoje Ljubezni do vas. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

 

DVA RAZBOJNIKA NA KRIŢU 

Četrtek, 10. november 2011 ob 15:30 



Moja draga ljubljena hči, ko sem umiral na Kriţu, sta bila blizu Mene dva razbojnika in tudi 

ona dva sta bila kriţana ob istem času.  

Eden Me je prosil za odpuščanje svojih grehov in je bil rešen. Drugi tega ni storil. Namesto 

tega, se je naredil gluhega. Zaradi tega, ker je bil trmast, in ker Me ni prosil za Usmiljenje, ni 

mogel biti rešen. 

Isto se bo zgodilo v času Opozorila. Nekateri izmed Mojih otrok bodo priznali svoje grehe in 

sprejeli dejstvo, da so Me ţalili. Ti, bodo v vsej svoji poniţnosti sprejeli pokoro in bodo 

rešeni. Vstopili bodo v Novi Raj, v prihajajočo Dobo Miru. 

In potem bodo tudi tisti, ki ne bodo sprejeli svojih grehov za to kar so; gnusoba v Očeh Boga 

Večnega očeta. 

Tem dušam bom dal dovolj časa, da se pokesajo, tako veliko je Moje Usmiljenje. Molite, da 

se bodo pokesali, da bi bili tudi oni lahko rešeni. Ţelim si, da bi vsi Moji otroci sprejeli Moj 

veliki Dar Usmiljenja. Ţelim si, da bi vi vsi vstopili skozi vrata Novega Raja. 

Molite, da se bodo trdovratne duše omehčale in sprejele Mojo Roko. Molite, da se bodo 

naučile kako postati poniţen v Mojih Očeh. 

Vaš Jezus 

Odrešenik človeštva 

 
 

NAJPREJ SE BODO POJAVILA ZNAMENJA NA NEBU – SONCE SE 

BO VRTELO 

Petek, 11. november 2011 ob 16:00 

Veliko molitve je zdaj potrebno za pomoč pri reševanju duš. Ti, Moja hči, moraš pripraviti 

svojo druţino in povedati tistim, ki so potrebni Mojega velikega Usmiljenja, naj bodo 

pripravljeni. 

Ponovno se bodo najprej pokazala znamenja. Mnogi se bodo vzravnali in postali pozorni, ko 

bodo videli spremembe na nebu. Videli bodo kako se bo sonce vrtelo kot še nikoli poprej. 

Nato bodo videli Kriţ. To se bo zgodilo tik preden bosta kometa trčila na nebu in ko bodo 

Moji Ţarki Boţjega Usmiljenja prekrili Zemljo.  

Sledila bo tišina, tako da bo vsaka duša popolnoma sama, ko bo prišla pred Mene. Povej 

Mojim otrokom na kaj morajo biti pozorni. Ne smejo biti prestrašeni. To ni Dogodek, ki bi se 

ga bilo treba bati. Namesto tega, se morate vzradostiti tega srečanja.  

Vsi Moji otroci morajo sprejeti dejstvo, da sem Jaz Tisti, ki bo prišel pred njih. Ne smejo biti 

prepričani, da je to konec sveta, kajti, ni. To je začetek novega obdobja, ko bodo vsi Moji 

otroci končno spoznali Resnico. 



Radujem se in čutim veliko neţnost do prav vsake duše, ki bo lahko odrešena, če Mi bo 

dovolila, da ji podelim ta Dar. 

Molite, molite, molite zdaj za vse duše, še posebno za tiste, ki bodo tako prestrašene, da ne 

bodo dovolj močne, da bi sprejele Roko Mojega Usmiljenja. 

Vaš Odrešenik 

Jezus Kristus 

 
VAŠ TRENUTEK SLAVE V MOJIH OČEH – VAŠ TRENUTEK 

ODREŠENJA 

Sobota, 12. november 2011 ob 16:00 

Moja draga ljubljena hči, ločitev od Mene je boleča, še posebno za tiste, ki Me poznajo. 

Ko duše doţivijo Ljubezen, ki jo imam do njih, teţko prenašajo bolečino ločenosti. To se še 

veliko bolj odraţa, ko se duše, ki trdijo, da Me ljubijo, zaradi greha znajdejo po smrti v Vicah. 

Čeprav vse duše iz Vic sčasoma pridejo v Nebesa, je bolečina ločenosti od Mene neizmerna. 

Mnogim dušam, ki verjamejo v Boga, sama omemba pekla prinaša muko v njihova srca. Tisti, 

katerih duše morajo biti očiščene v stanju Vic, prav tako občutijo bedo, ki bi jo teţko razumeli 

še ţiveči na zemlji. 

Otroci, vaše bivanje na Zemlji je tako zelo pomembno, kajti v tem ţivljenju bi si morali 

prizadevati očistiti svoje duše preko posta in pokore. Uporabite ta čas, dokler ga lahko, za 

rešitev svojih duš. Svoje duše lahko rešite tako, da si vedno prizadevate za poniţnost, in si 

tako zagotovite, da postanete majhni v Mojih Očeh. Samo majhni lahko vstopijo skozi ozka 

vrata Raja. 

Zaradi tega sprejmite Dar Vic, ki vam bo podeljen v času Opozorila, ko boste morali biti 

očiščeni, kot pokora za vaše grehe. Otroci, ne bo vam potrebno umreti, da bi prestali to 

očiščenje. Otroci, vi ste blagoslovljeni, kajti nobena brazgotina greha ne bo ostala na vaših 

dušah. Tako boste lahko takoj vstopili v Novo Dobo Miru o kateri vam govorim. V Novo 

Dobo Miru bodo vstopili vsi Moji otroci, ki bodo prosili za odpuščanje svojih grehov v času 

Opozorila.  

Odprite svoja srca in Me sprejmite, ko bom prišel k vam v času prihajajočega Opozorila. 

Takrat Me boste lahko objeli. Dopustite Mi, da vas objamem in vam odpustim vaše grehe. 

Tako boste končno postali Moji v mislih, telesu in duši, in se Mi popolnoma predali, kar 

potrebujem od vas. 

To bo vaš trenutek slave v Mojih Očeh. Nato boste pripravljeni za naslednjo stopnjo, ko se 

boste lahko pridruţili svojim bratom in sestram v Novem Raju na Zemlji, kakor je bil 

ustvarjen na začetku od Boga, Stvarnika vseh stvari. 



To bo postal vaš nov in zakoniti dom za 1000 let. Pričakujte Moj prihod z ljubeznijo, upanjem 

in veseljem. Ničesar se ni potrebno bati. Radujte se. Ponovno prihajam, da bi vas rešil pred 

sovraţnikom človeštva. Tokrat bo njegova moč tako šibka, da mu bo teţko ugrabiti duše 

tistih, ki Me bodo sprejeli z odprtimi rokami v času Opozorila. 

 

Vaš Jezus 

Odrešenik človeštva 

 

MOLITE, UMIRITE SE IN SE RADUJTE, KAJTI TA ČAS JE ZDAJ 

BLIZU 

Nedelja, 13. november 2011 ob 19:00 

Moja draga ljubljena hči, včasih te Moja Sporočila zmedejo. Ampak to je vredu. Mojih poti in 

Boţanskih načrtov Mojega Očeta ni enostavno razumeti.  

Osredotoči svoje misli Name. Osredotoči se samo na molitev, in še posebno na tiste molitve, 

ki bodo pomagale rešiti trdovratne grešnike pred peklenskim ognjem. 

Preţivi ta čas v tihi kontemplaciji in preprosti molitvi. To je vse, na kar se morajo Moji otroci 

osredotočiti. Prizadevati si morajo pripeljati svoje druţine in prijatelje k Meni v pripravi na 

Moj prihod.  

Molite, molite, molite Moj Roţni Venec Boţjega Usmiljenja, da zagotovite odrešenje tistih 

duš, ki so tako zelo okuţene z zlom, da bodo lahko rešene samo po vaših molitvah. 

Ne poskušajte pojasnjevati teh časov vašim otrokom, ker jih ne bodo razumeli. Mnogim lahko 

to povzroči nepotreben strah. 

Ponovno pravim vsem Svojim dragocenim otrokom: Jaz prihajam, da bi vas rešil. Ne pozabite 

tega. Če ne bi Jaz zdaj prišel, bi odpadli stran od Mene zaradi moči zla, ki tako prevladuje v 

vašem svetu.  

Jaz sem vaše odrešenje. Jaz sem vaš izhod iz grozot, katerim ste priče v vašem svetu, in katere 

povzroča satanov vpliv kamorkoli pogledate. Otroci, zaupati morate v Mojo Ljubezen do vas. 

Ali ne veste, da ne bom več dovoljeval, da prestajate to hudobijo? 

Vsem vam, Moji otroci, obljubljam sledeče: uţivali boste v Novi Dobi Miru, kot Moji izbrani 

otroci. Vendar pa bo odvisno od vsakega moškega, ţenske in otroka, nad sedem letom 

starosti, da se bodo odločili ali se ţelijo zdruţiti kot eno, da bi uţivali to veličastno dobo, ali 

ne. 

Molite, umirite se in se radujte, kajti ta čas je zdaj blizu. 

Slavite Mojega Večnega Očeta, za slavo, ki jo bo podelil vsem tistim, ki bodo sprejeli Mojo 

Roko Usmiljenja. 

Vaš ljubljeni Jezus 



Odrešenik človeštva 

 

 
MOJA BESEDA NI ZAVRNJENA ZARADI STRAHU, TEMVEČ 

ZARADI GREHA NAPUHA  

Ponedeljek, 14. november 2011 ob 20:15 

Moja draga ljubljena hči, zakaj ljudje zapletajo Moje Nauke? Toliko Mojih otrok napačno 

razume in podcenjuje Moje veliko Usmiljenje. Kljub temu, da Mojim otrokom neprestano 

obljubljam odpuščanje njihovih grehov, so še vedno prestrašeni, ker mislijo, da jim ne morem 

odpustiti vseh grehov, ne glede na teţo greha.  

Zlo v svetu povzroča sovraštvo, ki jo ima satan do človeštva. Ti ubogi, zavedeni grešniki, ki 

suţenjsko hodijo po poti prevare, so Moji ljubljeni otroci. Jaz ljubim vsakega izmed njih. 

Vedno jih bom ljubil kljub njihovim temačnim dušam. Moja Ljubezen je večna in nikoli ne bo 

umrla, ko gre za vse duše. Pripravljen sem popolnoma odpustiti vsem ljudem in jih objeti. 

Pripravljen sem storiti karkoli, da privedem vse grešnike nazaj v Svoje naročje, ne glede na 

to, kako so Me uţalili. 

Satanu bo preprečeno, da bi ukradel te duše, toda šele takrat ko bodo grešniki odvrgli ščit 

napuha, bodo lahko prišli k Meni in ponovno postali del Moje ljubljene druţine. Ne razumite 

Me napačno. Jaz lahko duše privedem samo bliţje k Sebi. Ne morem jih prisiliti, da bi Me 

ljubile. Ne morem jih prisiliti, da si ţelele vstopiti v Moje Kraljestvo Raja. Najprej bodo 

morali sprejeti Mojo Roko Sprave, po svoji svobodni volji. 

Jaz sem, kakor sem ti ţe nič kolikokrat povedal, Moja hči, najprej Bog Usmiljenja. Moja 

Pravičnost se bo spustila nad svet šele takrat, ko bodo izvršeni vsi ukrepi za rešitev prav vsake 

duše na Zemlji. 

Moja hči, to Delo ne bo zate nikoli enostavno. Ker sem ti dal to sveto nalogo takšnih 

razseţnosti, bo od tebe zahtevala ogromno moči. Ustvarjena si, da bi bila močna. pripravljala 

Za to Delo si se ţe pripravljala od svojega rojstva dalje. Vsi tvoji odzivi na Moja Najsvetejša 

Navodila so bili v skladu z Mojim boţanskim načrtom za človeštvo. Zato, ker si zdruţena z 

Menoj »Ali si pozabila na to?«, boš trpela enako zavrnitev, ki sem jo moral Jaz prenašati v 

času Svojega bivanja na Zemlji. Prav takšno zavrnitev boš doţivela od tistih, ki se hvalijo s 

svojim intelektualnim znanjem o Mojih Naukih, zato da bi zavrnili Moja Sporočila, ki ti jih 

dajem v teh časih. Te duše, ki so polne napuha in samooklicanega znanja Svetega Pisma, ne 

zmorejo razumeti tega. 

Moji Nauki so zelo enostavni. Lahko jim dodajate uglajen jezik in prozo, ki jo imate radi, a 

Resnica bo ostala takšna, kakršna je vedno bila. Ljubite drug drugega kakor vas ljubim Jaz. 

Samo takrat, ko boste izkazovali spoštovanje drug do drugega in ljubili drug drugega, boste 

resnično lahko oznanjevali Mojo Besedo.  



Moja hči, toliko zmede obstaja. Toliko groze in strahu je vcepljeno v Moje otroke glede 

njihove prihodnosti. Če bi se duše le umirile in molile za Usmiljenje, bi bile njihove molitve 

uslišane. Katastrofe so lahko in bodo omiljene. Otroci, ohranite upanje v vaših dušah. Nikoli 

se ne zapletajte v sodbo drug drugega in seveda nikoli ne počnite tega v Mojem Imenu. 

Tisti, ki si bo drznil soditi drugega s posmehovanjem, v imenu Krščanstva, se bo moral soočiti 

z Menoj. Tisti, ki bo grešil proti Mojim prerokom, bo prav tako moral odgovarjati Meni. Mojo 

Besedo ne zavračajo zaradi ljubezni. Mojo Besedo ne zavračajo zaradi strahu. Ne, Mojo 

Besedo zavračajo zaradi greha napuha. 

Vaš Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

BOG OČE PROSI SVOJE OTROKE NAJ SE ZDRUŢIJO V MOLITVI 

Torek, 15. november 2011 ob 11:00 

Moja hči, danes prihajam, da bi zbral skupaj Svoje ljubljene otroke in vse tiste, ki verujejo 

Vame, da bi molili za rešenje vseh duš na Zemlji. 

Moja ţelja je, da dokaţete svojo brezmejno ljubezen do Blagoslovljene Trojice, tako da 

izkazujete poniţnost v ljubezni do drug drugega, tako da bodo lahko vsemu človeštvu 

odpuščeni grehi.  

Jaz sem Bog Pravičnosti, vendar sem najprej in predvsem Bog Ljubezni in Usmiljenja. Moja 

Očetovska Boţanska Ljubezen do vas se odraţa v Moji Usmiljeni Dobroti. Zaradi tega ţelim 

rešiti vse duše v teh poslednjih časih, kot jih kličete na Zemlji. Ne bojte se otroci. Moja 

namen ni, da bi vas prestrašil ampak, da bi vas sprejel v Svojo vseobsegajočo Ljubezen, ki jo 

imam do vsakega Svojega otroka. 

Zdaj kličem vse Svoje otroke, še posebno tiste duše, ki so tako polne ljubezni do Mene, 

njihovega Stvarnika, da se pridruţite svojim bratom in sestram in se borite proti zlu v svetu. 

Otroci, satan in vsi demoni iz pekla se zdaj potikajo po Zemlji in se borijo proti Meni v teh 

poslednjih časih. Razpršeni so po vsem svetu in preganjajo duše ter jih vodijo do praga 

blaznosti. 

Skoraj vsak izmed vas čuti ta zlobni vpliv v teh časih. Ta tema prekriva vaš svet zato, ker je 

bil Moj Obstoj in Obstoj Mojega ljubljenega Sina, zanikan, zavrnjen in potisnjen na stran. 

Zaradi tega, ker ne priznavate Resnice vašega Obstoja na tej Zemlji, ste vi, Moji ljubljeni 

otroci, nevede postali satanova tarča.  

Opazili boste številne spremembe v vašem ţivljenju odkar je to opustošenje prišlo nad vaš 

svet. Umori, sovraštva, odpor do oznanjevanja Moje Slave ali priznanja Mojega Obstoja, 

vojne, preganjanja, pohlep, nadzor in moralni razkroj. Vso to zlobo je v vašem svetu ustvaril 

satan, razširili pa so jo grešniki, odprti za njegove laţne in prazne obljube. 



On, satan, skuša najprej tiste grešnike, ki so lačni po oblasti in tiste, ki so šibke vere. Ko jih 

zavede, jih nato še obsede. Tako potem ti grešniki širijo okuţbo in povzročajo grozno 

trpljenje svojim bratom in sestram. 

Zdaj vas pozivam, Moji ljubljeni verni, da vstanete in branite Mojo Sveto Besedo, da bo 

človeštvo lahko rešeno. To boste storili na dva načina. Najprej po neprestani molitvi, in potem 

z oznanjevanjem Moje Najsvetejše Besede. Molitev ne bo samo pomagala rešiti človeštvo 

pred peklom in popolno zapuščenostjo od Mene, ampak bo tudi omilila Mojo Roko Kazni. Ta 

Roka Kazni bo - in bodite o tem prepričani - padla na tiste hudobne grešnike, ki so dovolili, 

da jih ima v oblasti duh teme, in ki povzročajo trpljenje nedolţnim ljudem nad katerimi imajo 

kontrolo. 

Jaz, Bog Oče, kličem Svoje otroke iz Nebes, da prisluhnete Moji prošnji. Pozivam vas, da se 

nemudoma vzdignete. Zdruţite se v molitvi in izgovorite: 

»Bog Najvišji, v Imenu Tvojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, katerega si ţrtvoval, 

da bi nas, Svoje uboge otroke, rešil pred peklenskim ognjem, usliši našo molitev. Naj Ti 

darujemo svoje skromne ţrtve in naj sprejmemo preizkušnje ter stiske, da bodo lahko 

vse duše rešene v času Opozorila.  

Rotimo Te, da odpustiš grešnikom, ki bodo s teţavo prišli k Tebi in sprejeli Tvojo 

Usmiljeno Dobroto. Naj opravijo potrebne ţrtve, da jih boš lahko odrešil v Svojih Svetih 

Očeh.« 

Ko boste molili k Meni, vašemu nebeškemu Očetu, Bogu Najvišjemu, Stvarniku vesolja in 

človeštva, bom uslišal vašo molitev in odobril imuniteto vsem tistim dušam, za katere boste 

molili. 

Hvala vam, Moji ljubljeni otroci, ker ste prepoznali ta Moj Boţji klic iz Nebes. Hvala vam za 

vaša poniţna srca, da prepoznavate Moj Glas, kadar vam govorim. 

Ne pozabite, Jaz sem ocean Usmiljenja in vas vse ljubim z Očetovsko neţnostjo. Vse kar si 

ţelim je, da bi rešil prav vsakega izmed vas pred vplivom hudobca, tako da bi se lahko 

zdruţili kot ena sveta druţina. 

Bog, Večni Oče 

 

DEVICA MARIJA: MOLITE ZA PAPEŢA BENEDIKTA 

Sreda, 16. november 2011 ob 08:00 

Moj otrok, bitka za duše se je pričela, zaradi tega pa bo prišlo do silovitih bojev. Moli za vse 

tiste uboge duše, ki potrebujejo zaščito in usmiljenje Mojega Sina.  

Hudobec bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da otroci ne bi sprejeli Usmiljeno Roko 

Mojega Sina. 



Toliko Mojih ubogih, izgubljenih duš se sploh ne zaveda, da se je bitka, ki jo vodi hudobec, 

ţe začela. Njegovi dnevi se pribliţujejo koncu, moj otrok, vendar moraš narediti vse kar je v 

tvoji moči, da bi pomagala mojemu ljubljenemu Sinu rešiti te ljudi preden bo prepozno. 

Ti, moj otrok, me moraš še naprej prositi za zaščito, ker zdaj postajaš pravi trn v peti hudobca. 

Bodi na preţi v vsakem trenutku. Molitev je pomembna. Prositi moraš druge, da molijo za 

tebe. 

Moli za Papeţa Benedikta, še posebno zdaj, kajti tudi on je pod napadom. Nikoli ne oklevaj 

pri svojem Delu za mojega Sina, kajti ti, moj otrok, moraš vztrajati do konca in tako izpolniti 

prerokbe, ki so bile napovedane ţe tako dolgo nazaj. 

Ne pozabi, da te ves čas prekrivam s Svojim Svetim Plaščem. 

Tvoja Nebeška Mati 

Kraljica Roţ 

 

(Opomba: to Sporočilo je bilo prejeto po prikazovanju Blagoslovljene Matere, ki je trajalo 20 

minut, v katerem se je prikazala zelo žalostna. »Marija Božjega Usmiljenja«) 

 

PRIPRAVE SO ZDAJ KONČANE 

Sreda, 16. november 2011 ob 20:30 

Moja draga ljubljena hči, prisluhni Mi zdaj. Prosim, pomiri vse Moje otroke in jim povej, da 

bo njihova vera zagotovila njihovo odrešenje. To je vse, kar je zdaj pomembno. 

Ljubezen do Mene in do drug drugega bo vaša pot do Raja. 

Če se ljubite med seboj, kot vas ljubim Jaz, se morate ljubiti brezpogojno. Sprejemati morate 

napake drug drugega. Odpuščajte, otroci. Prepirljivost ne prihaja iz Nebes. To povzroča 

zavajalec, da bi povzročil nemir. 

Vstanite zdaj in molite, molite, molite za Moje veliko Usmiljenje, kajti čas je skoraj nad vami. 

Priprave so zdaj končane. 

Zdaj preprosto čakajte.  

Pripravite svoje duše in molite drug za drugega. Moj hči, preprosto sprejmi Mojo Sveto Voljo. 

Ničesar Me ne sprašuj. Sledi Mojim navodilom in Mi vedno bodi poslušna. Ne padaj v zanke, 

ki ti jih nastavlja satan. On si ţeli, da bi padla in bi te lahko pohodil, toda moram te ponovno 

opomniti, da ostani tiho. Vse ţalitve pretrpi z očmi upognjenimi navzdol v popolni poniţnosti. 

Hči, oponašaj Me v vsem kar počneš. Ko tako delaš, se satan ne more uspešno spopasti s 

teboj. 

Pojdi zdaj in počakaj, kajti kmalu bom prišel. 



Tvoj ljubeči Jezus 

Odrešenik in odkupitelj vsega človeštva 

 

KRIŢARSKA MOLITEV (1): MOJ DAR JEZUSU ZA REŠITEV DUŠ 

Četrtek, 17. November 2011 ob 21:00 

Moja ljubljena hči, prosim, prosi Moje otroke, da molijo te Molitve od danes naprej do 

Opozorila. Od Mojih vernih je naprošeno, da molijo te Molitve, ki ti jih bom dal vsak dan za 

rešitev duš. To je prva Molitev: 

 

Moj Dar Jezusu za rešitev duš 

 

Moj preljubi Jezus, ki nas tako močno ljubiš, naj Ti v poniţnosti pomagam reševati 

Tvoje dragocene duše. Imej usmiljenje z vsemi grešniki, ne glede na to kako strašno Te 

ţalijo. Naj z molitvijo in trpljenjem, pomagam tistim dušam, ki morda ne bodo preţivele 

Opozorila, da se Ti bodo pridruţile v Tvojem Kraljestvu.Usliši mojo molitev, o ljubi 

Jezus, naj Ti pomagam pridobiti tiste duše, po katerih Ti hrepeniš. O, Presveto Srce 

Jezusovo, prisegam zvestobo Tvoji Najsvetejši Volji, zdaj in vekomaj. Amen. 
 

Vaš Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

 
KRIŢARSKA MOLITEV (2): ZA SVETOVNE VODITELJE  

Petek, 18. November 2011 ob 21:00 

 

Moja draga ljubljena hči, danes pozivam Svoje verne, da zmolijo to Molitev za rešitev 

tistih ubogih otrok, ki jih mučijo voditelji njihovih lastnih drţav, katerim diktirajo 

svetovne sile, ki niso od Boga. 

Moj Večni Oče, v Imenu Tvojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, Te prosim, da 

zaščitiš svoje otroke pred preganjanjem, ki ga proti nedolţnim narodom načrtujejo 

svetovne sile. Molim za odpuščanje grehov tistih duš, ki so vzrok te stiske, da bodo lahko 

prišle k Tebi s poniţnimi in skesanimi srci. Prosim, podeli moč svojim trpečim otrokom, 

da bodo vzdrţali to trpljenje, kot pokoro za grehe sveta, po Kristusu, našem Gospodu. 

Amen. 

 

 

KRIŢARSKA MOLITEV (3): DA BI SE V SVETU ODSTRANIL STRAH 

Sobota, 19. November 2011 ob 19:00 

Moja draga ljubljena hči, zdaj ti dajem Molitev, da bi se v svetu odstranil strah: 



 

O moj Gospod, Jezus Kristus, prosim Te, da odstraniš v svetu strah, ki ločuje duše od 

Tvojega ljubečega Srca. Molim, da bi se duše, ki bodo izkusile resničen strah v času 

Opozorila, zaustavile in dovolile, da jih preplavi Tvoje Usmiljenje tako, da Te bodo 

lahko ljubile na pravi način. Amen. 

 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

KRIŢARSKA MOLITEV (4): ZA ZDRUŢITEV VSEH DRUŢIN  

Nedelja, 20. November 2011 ob 18:00 
 

Moja hči, ta Molitev je pomembna, kajti pomagala bo obdrţati druţine skupaj, da bodo 

lahko ostale kot eno v Mojem Novem Kraljestvu Raja na Zemlji. 

 

Jezus, zdruţi vse druţine v času Opozorila, da bodo lahko prejele Večno Odrešenje. 

Molim, da bodo vse druţine ostale skupaj, v zedinjenju s Teboj Jezus, da bodo lahko 

podedovale Tvoj Novi Raj na Zemlji. Amen. 
 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Odkupitelj Človeštva, Jezus Kristus 

 

KRIŢARSKA MOLITEV (5): SLAVA BOGU, NAJVIŠJEMU  

Ponedeljek, 21. November 2011 ob 19:00 

Moja hči, ljudje morajo zmoliti to posebno Molitev v slavo in zahvalo Bogu Očetu za 

Usmiljenje, ki ga bo izkazal vsemu svetu. 

O Večni Oče, v veselem zahvaljevanju Ti darujemo svoje molitve za Tvoj dragoceni Dar 

Usmiljenja vsemu človeštvu. Radujemo se in Tebi, Najveličastnejšemu Kralju, darujemo 

naše slavljenje in čaščenje za Tvoje ljubeče in neţno Usmiljenje. Ti, Bog, Najvišji, si naš 

Kralj. Za ta Dar, ki nam ga boš zdaj podaril, leţimo pred Tvojimi Nogami v poniţnem 

sluţenju.  Prosim Bog, imej Usmiljenje z vsemi Svojimi otroki. Amen. 

 

Vaš Jezus 

 

KRIŢARSKA MOLITEV (6): ZA ZAUSTAVITEV ANTIKRISTA 

Torek, 22. November 2011 ob 11:00 

O Jezus, molim, da bo Bog, v Svojem Usmiljenju preprečil trpljenje, ki ga bo Tvojim 

otrokom povzročil antikrist in njegova podla vojska. Molimo, da bo antikrist 



zaustavljen in da se bomo po spreobrnjenju, ki se bo zgodilo v času Opozorila, izognili 

roki kazni. Amen. 

 

KRIŢARSKA MOLITEV (7): ZA TISTE, KI BODO ZAVRNILI 

USMILJENJE 

Torek, 22. November 2011 ob 20:00 

Moja draga ljubljena hči, Moj prihod, da bi ponovno rešil človeštvo, pred Poslednjo Sodbo, je 

zelo blizu. Moja Radost je prepletena z globokim trpljenjem zaradi tistih duš, ki bodo zavrnile 

Moje Usmiljenje. 

Ti, Moja hči, se moraš boriti, skupaj z Mojo vojsko ljubljenih otrokov od Kriţa, za rešitev teh 

duš. Tukaj je Molitev, ki jo morajo zmoliti in rotiti Usmiljenja za duše v temi. 

Jezus, rotim Te, da odpustiš tistim grešnikom, s tako temnimi dušami, ki bodo zavrnili 

Luč Tvojega Usmiljenja. Rotim Te, Jezus, odpusti jim grehe, od katerih se tako teţko 

ločijo. Preplavi njihova srca z Svojimi Ţarki Usmiljenja. in daj jim moţnost, da se 

vrnejo v Tvoje Naročje. Amen.« 

 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

 

KRIŢARSKA MOLITEV (8): SPOVED 

Torek, 22. november 2011 ob 20:30 

Jaz, Jezus, vaš Kralj in Odrešenik, vam zdaj dajem Svojo molitev za Spoved. 

Ta molitev je potrebno molitii za odpuščanje grehov v času Opozorila in po njem. 

Preljubi Jezus, prosim Te odpuščanja za vse moje grehe ter za bolečine in trpljenje, ki 

sem jih povzročil drugim. Poniţno prosim za milosti, da Te ne bi več ţalil in za pokoro, 

ki naj bo v skladu s Tvojo Najsvetejšo Voljo. Rotim Te odpuščanja za vse ţalitve, ki jih 

bom morda zagrešil v prihodnosti in katere Ti bodo povzročile bolečino in trpljenje. 

Popelji me v Novo Dobo Miru, da bom lahko postal del Tvoje druţine za vso večnost. 

Jezus, ljubim Te. Jezus, potrebujem Te. Častim Te, in vse, za kar se zavzemaš. Jezus, 

pomagaj mi, da bom lahko postal vreden za vstop v Tvoje Kraljestvo. Amen. 

 

SVET SE BO ZA VEDNO SPREMENIL 

Četrtek, 24. november 2011 ob 21:00 

Moja draga ljubljena hči, ne boj se, kajti čas je nad teboj in vsem svetom. 



Moja hči, to potovanje, ki je bilo tako kratko, je bilo zate naporno. 

Ţe od samega začetka si bila poslušna Moji Sveti Volji, čeprav si imela svoje dvome. Kljub 

temu, da so se ti posmehovali v določenih krogih, zlasti tisti, ki trdijo, da so Moji sveti učenci, 

in učenci Moje ljubljene Matere, nisi nikoli oklevala pri posredovanju Moje Svete Besede 

svetu. Ignoriraj vso to bolečino, kajti ni je več. 

Ko bom prišel s Svojim velikim Usmiljenjem, bodo vsi Moji otroci z resnično vero padli na 

kolena v poniţnem zahvaljevanju in sprejeli Moje Usmiljenje. Resnica se bo zdaj razodela. 

Vstanite, vsi vi in z radostjo pričakujte Moj prihod. 

Svet se bo za vedno spremenil. 

Ne pozabite, da zdaj prihajam zaradi Svoje globoke Ljubezni do vseh vas, tudi do tistih izmed 

vas, ki se norčujete iz Moje Svete Besede ali Me zanikate, da bi vas ponovno rešil. 

Vaš Odrešenik in Odkupitelj 

Jezus Kristus 

 
JAZ NE DAJEM DATUMOV 

Nedelja, 27. november 2011 ob 15:00 

Moja draga ljubljena hči, biti moraš umirjena in zbrana. Popolnoma moraš zaupati Vame. 

Čas za Opozorilo je ţe skoraj tu. Potrpeţljiva moraš biti. Moli, Moja hči, da bo lahko vse 

človeštvo rešeno po Mojem Daru.  

Prosim vas, ne ugibajte datumov, kajti povedal sem vam ţe mnogokrat, da Jaz ne dajem 

datumov. 

Ni na vas, da jih poznate. Bodite potrpeţljivi. Čas za Opozorilo bo v skladu z Mojo Sveto 

Voljo. 

Popolnoma Mi zaupajte in prepustite vse Mojim Svetim rokam. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 
HODITE OB MENI IN BODO PLJUVALI NA VAS 

Ponedeljek, 28. november 2011 ob 20:00 

Moja draga ljubljena hči, ne smeš pozabiti, da zaradi tega, ker Mi sluţiš, bo tvoje ţivljenje 

vedno postlano s trnjem. 



Ničesar ne bo enostavno, toda vedi, da ko si izbrana duša, da to ne pride brez ţrtev. Na tem 

potovanju v hoji za Menoj, za katerega si se odločila, bodo pljuvali po tebi, te spotikali, se 

norčevali iz tebe, te brcali in mučili, ko boš to najmanj pričakovala. Vsi tisti, ki bodo javno 

razglašali Mojo Besedo, bodo prav tako trpeli enaka poniţanja. 

Vendar, dokler ne boste sprejeli ta poniţanja in preizkušnje, kot del kriţa, ki ga nosite, ker ste 

se odločili delati Zame, ne boste prišli do duhovne popolnosti, katera se od vas pričakuje. 

Moja hči, sprejmi poniţanja, bolečine in trpljenje, s katerimi se soočaš. Do zdaj si sigurno ti 

in Moji ljubljeni vojščaki, ki sledite Mojim Najsvetejšim Navodilom preko teh Sporočil, 

spoznali, da sem Jaz, Tisti, ki hodim ob vas. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

KRIŢARSKA MOLITEV (9): DAROVANJE TRPLJENJA  

Ponedeljek, 28. november 2011 ob 20:30 

O Presveto Srce Jezusovo, nauči me sprejemati ţalitve v Tvojem Svetem Imenu, ko v 

poniţnem zahvaljevanju oznanjam Tvojo Besedo. Nauči me, da bom razumel, kako me 

poniţanja, bolečine in trpljenje pribliţajo Tvojemu Presvetemu Srcu. Naj te preizkušnje 

sprejemam z ljubeznijo in velikodušnostjo in Ti jih darujem kot Darove, tako 

dragocene Tebi, za rešitev duš. Amen. 

 

KRIŢARSKA MOLITEV (10): DA BI NOSILI PLAMEN TVOJE 

LJUBEZNI 

Torek, 29. november 2011 ob 15:35 

Dragi Jezus, pomagaj nam, da v Tvojem Imenu neustrašno vstanemo in ponesemo Plamen 

Tvoje Ljubezni med vse narode. Daj nam, Svojim otrokom, moč, da bomo prestali trpljenje, 

ki nam ga bodo povzročali tisti, ki ne verujejo v Tvoje Usmiljenje. Amen. 

 

DEVICA MARIJA: MOJ DAR, DA BI PREMAGALA IN UNIČILA 

KAČO 

Torek, 29. november 2011 ob 21:00 

Moj otrok, povej vsem tistim, ki sledijo Mojemu ljubljenemu Sinu, Jezusu Kristusu, da 

morajo v vsakem trenutku prositi za mojo zaščito. Satanovi dnevi se vedno bolj pribliţujejo 

koncu in mnogo otrok je dovzetnih za njegove skušnjave. 

Če me boste prosili za zaščito in moje posebne milosti, satan ne bo mogel škodovati mojim 

otrokom, ali jih odvleči stran od mojega Sina. 



Vsakdo je v teh časih tarča satana, ki hodi po svetu v pogubo duš. On najbolj napada zveste 

vernike in tiste z močno vero. Njegovo sovraštvo do teh duš, bo tem dušam povzročilo 

bolečino in zmedenost. 

On, zavajalec, ima samo en cilj in sicer, da bi zavedel vse duše, tako da bi mu sledile, da bi 

lahko uničil njihove moţnosti za večno odrešenje. 

Molite vsak trenutek, ki vam je na voljo, za mojo zaščito pred hudobcem. Moj nebeški Oče, 

mi je podelil veliki Dar, da bi premagala in uničila kačo. 

Ko boste prišli k meni po pomoč, vam bom vedno pomagala, da se boste vrnili nazaj k 

Mojemu Sinu in tako prejeli uteho, ki jo tako obupno iščete in ki bo pomirila vašo dušo. 

Molite, molite, molite Moj Sveti Roţni Venec, kajti to je najmočnejše oroţje, ki bo preprečilo 

satanu, da ne bo uničil vašega ţivljenja. 

Moj otrok, hvala ti, ker si se odzvala Mojemu klicu. Morala sem te opomniti kako pomembno 

je, da prosiš za mojo pomoč, ker se nahajaš pod močnimi napadi v tej fazi tvojega Poslanstva. 

Pojdi v miru. 

Tvoja Nebeška Mati 

Marija, Kraljica Nebes 

 
 

REŠIL VAS BOM PRED GROZOTAMI VAŠEGA SVETA 

Sreda, 30. november 2011 ob 15:30 

Moja draga ljubljena hči, tisti, ki si tako goreče ţelijo dokazati svojo ljubezen do Mene, zelo 

pogosto obupavajo, zaradi tega pa ne morejo čutiti Moje Ljubezni. To se lahko zgodi tako 

nepričakovano, da lahko pusti dušo v takšnem stanju zapuščenosti, da se zdi, da si ne bo 

nikoli opomogla od občutkov nemoči in pomanjkanja vere. 

Ne bojte se, otroci. Zapuščenost je nekaj, kar boste občutili, ko ste blizu Meni. Ko sem bil na 

Zemlji, sem občutil enako zapuščenost od Mojega ljubljenega Očeta. Mnogokrat sem se 

počutil izgubljeno in osamljeno, ko sem poskušal govoriti z Njim. To je teţavna preizkušnja, 

ki jo boste prestajali, kot resnični verniki. To povzroča satan, da bi vas povlekel stran od Boga 

v upanju, da bi po določenem času opustili vaše iskanje Mene in se vrnili nazaj v posvetne 

stvari, ki vas bodo očarale, a ne izpolnile. 

Ali ne veste, da bo molitev preprečila, da bi prišlo do tega? Ali se ne zavedate, da to 

dopuščam v vaše dobro in kot del vašega treninga, da bi dosegli duhovno moč, ki jo je 

mogoče doseči samo preko te zapuščenosti? 

Otroci, pota Mojega Očeta ni lahko razumeti. Preprosto zaupajte Vame, vašega Jezusa in Me 

prosite, da vam dam potrebnih milosti, da se boste borili z Menoj za rešitev vaših bratov in 



sester. Oni morajo biti rešeni pred hudobnimi načrti, ki jih izvršujejo v vašem svetu tisti 

ljudje, ki vas hočejo nadzorovati po stvareh, katere potrebujete za preţivetje. 

Ne pozabite, otroci, da sem zelo blizu vsem Svojim vernim. Ko se bo zgodilo Opozorilo se bo 

Moja vojska nenadoma povečala ter postala močni nasprotnik satana. 

Otroci, nikoli ne smete izgubiti upanja. Rešil vas bom pred grozotami vašega sveta, ki je v 

popolnem razsutju, katerega je povzročilo pomanjkanje vere v Mojega Večnega Očeta. 

Vse to se bo zdaj spremenilo, ko bo ljudem dan dokaz, ki ga potrebujejo, da sprejmejo Obstoj 

Boga Očeta. 

Vaš Jezus 

Odrešenik človeštva 

 

KRIŢARSKA MOLITEV (11): ZAUSTAVI SOVRAŠTVO DO VIDCEV  

 

Sreda, 30. november 2011 ob 20:00 

 

O Presveto Srce Jezusovo, prosim zaustavi sovraštvo in ljubosumje, ki ju Tvoji verni 

izkazujejo do Tvojih pravih vidcev v teh časih. Prosim, usliši mojo molitev, in podeli Svojim 

vicem potrebno moč za oznanjevanje Tvoje Najsvetejše Besede neverujočemu svetu. Amen. 

 

 
ZDAJ SE PRIKRITO NAČRTUJE GROZOVITA VOJNA 

Četrtek, 1. December 2011 ob 12:00 

Moja hči, Velika Kazen se bo spustila na svet, da bodo lahko zaščiteni nedolţni ljudje. 

Zdaj se prikrito načrtuje veliko, okrutno zlo, katero lahko pripelje do grozovite svetovne 

vojne. 

Roka Mojega Očeta se bo spustila in kaznovala tiste duše, ki jih je zasuţnjil satan. Ne bo jim 

dovoljeno, da se njihov zlobni načrt izpolni. 

Otroci, le malo vas je, ki veste kaj se resnično dogaja v svetu. 

Te skupine so tako previdne, da to kar vidite, ko se narodi bojujejo med seboj, ni povsem tako 

kot se zdi na prvi pogled.  

Te skupine si namerno prizadevajo za povzročitev vojne, da bi umorili na milijone ljudi. 

Moj Oče ne more stati ob strani. On mora posredovati. 

Molite, molite, molite otroci, za odrešenje duš. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 



Jezus Kristus 

 
DEVICA MARIJA: »PRIŠLO BO DO KAZNI« 

Četrtek,  1. december 2011 ob 23:00 

(To Sporočilo je bilo prejeto po prikazovanju, ki je trajalo 30 minut, med katerim je 

Blagoslovljena Devica Marija neprenehoma jokala, kar je zelo žalostilo vidkinjo Marijo 

Božjega Usmiljenja, ki je povedala, da ji je to videnje zlomilo srce.) 

Moj otrok, ţalostna sem zaradi tako očitne hudobije v svetu. Moje Srce je zlomljeno, ko 

vidim te izgubljene duše, kako se vse bolj potapljajo v globine teme iz katere ni vrnitve. 

Moji otroci, satan se zdaj posmehuje, ko z veliko hitrostjo krade duše tistih, ki v svojih srcih 

nimajo ljubezni do Boga. Moj otrok, zastrašujoče je, da te iste duše ničesar ne vedo o tem, kaj 

jih čaka po smrti. 

Moje solze ţalosti tečejo v neskončni reki ţalosti, ko prav tako gledam hude muke in 

trpljenje, ki ju Moj Sin prenaša v teh časih. 

Roka Mojega nebeškega Očeta bo zdaj padla in kaznovala nekatere dele sveta. Tisti narodi, ki 

načrtujejo strašna grozodejstva za uničenje narodov, bodo ostro kaznovani. Ne morem več 

zadrţevati Roke Mojega Očeta, tako velika je Njegova Jeza. 

Molite za tiste, na katere bo padla ta huda kazen. Molite za njihove duše. Zaustavljeni morajo 

biti, ali pa bodo umorili na milijone Mojih ubogih otrok. Njihovih zlobnih dejanj se ne sme 

dopustiti, pa vendar bodo poskušali povzročiti strašno uničenje tistih narodov, na katere 

gledajo kot na svoje sovraţnike. 

Molite, molite, molite zdaj, preden bo prišlo do kazni, da olajšate trpljenje nedolţnih ljudi. 

Vaša ljubljena Mati 

Kraljica Ţalosti 

 
MOJE USMILJENJE ZAOBJEMA VSE RASE, BARVE, RELIGIJE 

Petek, 2. december 2011 ob 23:25 

Moja draga hči, ostani močna in misli na dobre novice, na to, da bo Moje Usmiljenje 

pripeljalo večino Mojih ljubljenih otrok nazaj v naročje Mojega Presvetega Srca. 

Te uboge, nesrečne duše, ki so predale svoja ţivljenja hudobiji, potrebujejo tvoje trpljenje, da 

bodo lahko rešene. Čeprav je to izredno teţko razumeti in s človeškega vidika zelo teţko 

sprejeti, Mi moraš zaupati. Tvoje trpljenje in trpljenje Mojih zvestih vernih je uporabljeno za 

odrešenje duš. Nič od tega trpljenja se ne izgubi. To ţrtvovanje je dar Meni. Ne pozabi, da 

trpljenje tudi olajša Moje breme. 



Moja hči, utrujen od Svojega lastnega trpljenja se veselim, da bom končno objel Svoje otroke, 

v zedinjenju s Svojim Večnim Očetom. 

Glejte na to na takšen način: kadar se katerikoli član druţine odseli in nato vrne domov po 

mnogih letih, kako veliko je takrat vznemirjenje in koliko radosti. Pomislite na hrepenenje 

starša, ki ga čuti do sina ali hčere, katerih ni videl mnogo let in koliko mu pomeni ponovno 

snidenje. 

Otroci, vse vas ljubim z večno ljubeznijo. Veselim se našega ponovnega snidenja, ko bom 

lahko tesno objel vsakega izmed vas in vas drţal blizu Svojega Srca. Moja druţina se bo 

končno prvič zdruţila odkar je bil ustvarjen Raj za Adama in Evo. 

Zdaj izlivam Svojo Ljubezen in Usmiljenje, da bosta zaobjeli vse Moje otroke, v vsakem 

kotičku sveta – vse rase, barve, religije in vse grešnike. 

Pričakujte ta veliki trenutek ob pravem času. Končno bo za vedno izginilo bedno sovraštvo, 

trpljenje, tesnoba, nezaupanje, pohlep, nasilje in drugo zlo. Predstavljajte si otroci, kako bo to 

izgledalo. Nova čudovita Doba Ljubezni in Miru na Zemlji.  

Naj se nihče ne odreče temu ţivljenju večne sreče. Ali bi si ţeleli, da kdorkoli od vaših bratov 

in sester, ne bi bil deleţen tega ţivljenja? Če ne bi bili, bi trpeli večno temo v peklenskem 

ognju za vso večnost. Otroci, zapomnite si to: za vso večnost. Po tem se ni več mogoče vrniti 

nazaj. 

Molite, da bodo vse duše podedovale ta Raj. Molite za tiste duše za katere vas posebno skrbi. 

Molite za vse duše. 

Vaš Jezus 

Rešitelj in Odrešenik vsega človeštva 

 

KRIŢARSKA MOLITEV (12) DA BI SE IZOGNILI GREHU PONOSA 

Sobota, 3. december 2011 ob 19:40 

Moja hči, Jaz potrebujem molitve vseh vernikov, da bodo lahko rešili duše brezboţnih. Mnogi 

so tako polni ponosa, zaradi njihovega samoklicanega poznavanja Mojih naukov, da mi 

njihovo pomanjkanje poniţnosti povzroča bolečine. Ti ljudje morajo moliti za milosti, da 

bodo lahko ponovno postali majhni in zaupali Vame. Prosi jih naj zmolijo to molitev: 

 

»O moj Jezus, pomagaj mi, da se izogibam grehu ponosa, kadar govorim v 

Tvojem Imenu. Odpusti mi, če kdaj kogarkoli omalovaţujem v Tvojem Svetem Imenu. 

Jezus, pomagaj mi, da prisluhnem Tvojemu Glasu. Napolni me s Svojim Svetim Duhom, 

da lahko prepoznam Resnico Tvoje Besede, kadar kličeš človeštvo. Amen.« 
 

 

 



PREROKI PRIPRAVLJAJO LJUDI NA MOJ DRUGI PRIHOD 

Sobota, 3. december 2011 ob 20:45 

Moja draga ljubljena hči, z veliko zaskrbljenostjo gledam tiste Moje verne, ki zavračajo Mojo 

Najsvetejšo Besedo preko teh Sporočil. Kako Me to globoko ţalosti. 

Vse Svoje otroke po svetu prosim, naj molijo za tiste, ki v svojih ţivljenjih zavračajo Boga. 

Obenem pa tudi prosim molitve za tiste Moje verne, ki ignorirajo Moj Drugi Prihod ali pa so 

pozabili, da se bo zgodil, in da ne more biti preprečen. To je pomemben Dogodek, vsi se 

morate nanj pripraviti. 

Preroki so bili poslani v svet, da naznanijo Moje rojstvo. Prav tako je Moj Oče vse od začetka 

sveta pošiljal preroke, da so vodili duše k odrešenju. Zdaj so preroki poslani v svet, da 

pripravijo človeštvo za Moj Drugi prihod. 

Zbudite se, vsi vi, ki trdite, da Me poznate. Če Me poznate, potem prepoznajte Moj Glas, ko 

kličem vaša srca. Tako mnogi, ne samo zavračajo ta Sporočila, temveč zavračajo tudi Mene. 

Naj tisti, ki Me tako hitro obsojajo, s tem, ko zavračajo Moje prošnje dane vsemu svetu preko 

teh Sporočil, razumejo to: 

S tem ko trmasto zavračate Mojo Besedo, ki se vam zdaj daje, Mi odrekate molitve, ki jih 

tako zelo potrebujem od vas v teh časih. Vi, od vseh ljudi, ki trdite, da Me poznate, prisluhnite 

temu, kar vam imam za povedati: 

Vaša okrutnost prebada Moje Srce. Vaše pomanjkanje ljubezni pomeni, da ne morem 

uporabiti vaših molitev za odrešenje duš.  

Kje je vaša poniţnost, in zakaj prikrivate svoj odpor do Moje Svete Besede z laţno 

poniţnostjo? 

Svetega Duha morate poklicati, da vas vodi do Mene, tako da boste delali Zame s popolno 

ljubeznijo v svojih srcih. 

Nikoli se ne hvalite s svojim poznavanjem Svetega Pisma. Nikoli ne uporabljajte svojega 

poznavanja Mojih Naukov, da bi poniţevali druge. Nikoli ne obrekujte, zlorabljajte drugih, ne 

glejte na druge z viška in se jim ne posmehujte v Mojem Imenu, kajti, kadar to počnete, Me 

zelo ţalite.  

Zbudite se, otroci. Pripravite svoje duše in bodite velikodušnega duha, kajti čas je zdaj kratek. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

ČAS ZA MOJ DRUGI PRIHOD JE ŢE SKORAJ TU 

Ponedeljek, 5. december 2011 ob 15:15 



Moja predraga hči, priprave na Moje Opozorilo, da pripravim človeštvo so končane. 

Ţelim se zahvaliti Svojim ljubljenim vernim, ki so s svojo ljubeznijo do Mene, pomagali rešiti 

več milijonov duš.  

Čas za Moj Drugi Prihod je ţe skoraj tu. Tako mnogi, pa kljub temu, še vedno niso 

pripravljeni, toda Moje Usmiljenje jih bo varovalo. 

Moj Prihod bo Veličasten Dogodek. Moţje, ţenske in otroci bodo padli na svoja kolena, v 

veselju, občudovanju in z ljubeznijo v svojih srcih do Mene, njihovega Boţanskega 

Odrešenika. 

Mnogi bodo doţiveli popolno olajšanje, kajti človek ne bi zmogel preţiveti muk, katere mu 

prizadeja satan in na milijone njegovih temnih angelov, ki so skriti v vsakem kotičku sveta in 

povzročajo strašne bolečine. 

Ti, satanovi demoni, ki jih mnogi Moji otroci ignorirajo, ker enostavno ne verjamejo v njihov 

obstoj, povzročajo obupno nezadovoljstvo v svetu. 

Oni ustvarjajo sovraštvo, zavist in ljubosumje med ljudmi ter ţeljo po ubijanju. Otroci, ni jim 

več ostalo dosti časa, ker se bom Jaz, vaš Odrešenik, kmalu vrnil, kot sem vam obljubil. 

Molite, vsi vi, za rešitev vseh duš na svetu, da bodo tudi one pripravljene za Novi Raj na 

Zemlji. 

Vaš Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

KLIC NEVERNIKOM, DA SE SPREOBRNJEJO 

Sreda, 7. december 2011 ob 04:00 

Moja predraga ljubljena hči, danes ţelim poklicati vse nevernike in tiste s šibko vero. Prav 

posebno kličem tiste, ki so zatopljeni v materializem in tiste, ki ţivijo v zapredku bogastva in 

nimajo časa za svojo duhovno blaginjo. 

Moji otroci, za vas Me najbolj skrbi, ker ste se tako oddaljili od Mene. Klub temu vas globoko 

ljubim in upam, da se boste, ko se bo zgodilo Opozorilo, takoj odzvali Mojemu klicu. 

Kako zelo hrepenim po vas otroci, po tem, da Me spoznate, in da razumete, kako vam vaše 

posvetno imetje zastira Luč Resnice. 

Vi ste tisti, za katere bodo Moje duše ţrtve najbolj trpele. 

Prosim vas, odprite svoje srce in pridite k Meni, da lahko vas in vse vaše bliţnje ter vse 

človeštvo vzamem s Seboj v Novi Raj. 

Vaš ljubljeni Jezus 

Odrešenik in Rešitelj vsega človeštva 



 

 

 

DEVICA MARIJA: PRESTAJALA SEM ISTO TRPLJENJE 

Četrtek, 8. december 2011 ob 21:10 

Moj otrok, ko sem rodila Jezusa Kristusa, Odrešenika vsega človeštva, sem bila kot vsaka 

druga mati. Moja ljubezen do tega otroka je bila tako neizmerna, da sem jokala solze velike 

radosti, ko sem prvič zagledala Njegov lepi Obraz. Vedela sem, da vloga, ki sem jo sprejela 

ne bo lahka, čeprav se v tistem trenutku nisem zavedala, kako teţko bo to potovanje. 

 

Ko sem gledala v dragoceni Obraz mojega preljubega Otroka, ni bilo pomembno nič drugega 

kot samo Moja ţelja, da ga varujem v vsakem trenutku, ne glede na ceno.  

Moje Srce je bilo takrat zdruţeno s Srcem Mojega Sina, kakor je tudi danes. Prav to isto Srce 

je trpelo v zdruţenju z Njim v vsakem trenutku Njegovega ţivljenja na Zemlji. 

Vsako radost, ki jo je občutil, sem prav tako tudi Jaz občutila. Njegov smeh je privabil 

nasmeh na moj Obraz. Njegova ţalost Mi je povzročila globoko bolečino. 

Njegovo mučenje v času Njegovega Kriţanja sem občutila v vseh kosteh Svojega Telesa. 

Vsak ţebelj, ki je prebodel Njegovo Telo, je prebodel tudi Moje. Prav tako sem občutila vsak 

udarec z roko in nogo, katere je On prejemal od svojih mučiteljev.  

Prestajala sem isto trpljenje, vendar nisem bila prisotna pri večini mučenjih, ki so Mu jih 

prizadejali. Le ta so bila prikrita Meni in Njegovim učencem. 

Zdaj, v teh časih, trpim s Svojim Sinom, prav tako kot sem takrat. Ko se v današnjem svetu iz 

Njega norčujejo, se Mu posmehujejo na javnih mestih in v sredstvih javnega obveščanja, še 

posebno ateisti, prelivam bridke solze. 

Ko vidim Svojega predragega Sina jokati zaradi grehov, katerim je vsak dan priča, tudi Jaz 

jočem z njim. Jaz vidim in čutim Njegovo neprestano trpljenje za človeštvo. 

Jezus Kristus, Odrešenik človeštva je trpel za vse vas in vas vse tako zelo ljubi. 

Storila bom vse kar lahko, da izpolnim Njegovo najdraţjo ţeljo, ki je rešitev prav vsake duše 

na Zemlji iz krempljev hudobca.  

Ko bo to Poslanstvo dovršeno, se bom takrat, in samo takrat, radostila v končnem miru, ko se 

bodo moji otroci zdruţili v eno v Novem Raju. 

Moj otrok, moli, da vsi tisti, ki molijo za odrešenje duš ne izključijo nobene duše. 

Pojdi v miru in nadaljuj to najpomembnejše Poslanstvo za mojega ljubljenega Sina. Vselej te 

bom varovala. 



Vaša ljubljena Mati 

Kraljica Nebes 

(To Sporočilo je bilo prejeto po Maši in takoj za privatnim prikazovanjem pred njenim kipom, 

ki je trajalo 20 minut, v katerem je Devica Marija ostala svečana s plapolajočim 

pajčolanom.) 

 

POSKUSI VPELJANJA SVETOVNE VALUTE V EVROPI 

Petek, 9. december 2011 ob 22:00 

Moja draga ljubljena hči, kako si ţelim, da bi se Moji otroci, še posebno tisti, ki v Evropi 

trpijo zatiranje, obrnili po pomoč k Mojemu Očetu.  

Zlobna skupina, o kateri se vam ţe večkrat govoril, je vse bliţje nadzoru nad Mojimi ubogimi 

otroci v tem delu sveta. 

Ti nedolţni ljudje, nad katerimi se izvršuje krut načrt, da bi uvedli Svetovno Valuto, ki bi 

nadzirala celotno Evropo, morajo zdaj močno moliti k Bogu, Vsemogočnemu Očetu za 

pomoč. 

Otroci, nikoli se ne vdajte preganjanju, katero se načrtuje za zaprtimi vrati. Molite za omilitev 

teh razmer. Pokličite Boga Očeta v Mojem Imenu, v Imenu Njegovega ljubljenega Sina, 

Jezusa Kristusa, da prepreči to stisko in recite: 

»Bog Oče, v Imenu Tvojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, Te rotim, da zaustaviš to 

gnusobo namenjeno nadzoru nad Tvojimi otroki. Prosim, zaščiti vse Svoje otroke v teh 

strašnih časih, da bomo ţiveli v miru in dostojanstvu, na varnem pred hudobcem.« 

Moja hči, molitev lahko prepreči te zlobne načrte in jih tudi bo. 

Kot sem vam povedal, bo Bog Večni Oče kaznoval tiste, ki so odgovorni za to zlobno zaroto, 

če se ne bodo vrnili nazaj k veri v njihovega Vsemogočnega Stvarnika. 

Zaupajte vame. Zaupajte v Mojega Večnega Očeta in molite, da bo to preganjanje 

zaustavljeno, preden se bo dokončno razkril pravi načrt za uničenje, nadzor in škodovanje teh 

duš. 

Vaš ljubljeni Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

PREHOD V NOVI RAJ BO HITER IN BREZ TRPLJENJA 

Nedelja, 11. december 2011 ob 12:45 

Danes prihajam k tebi kot tvoj Ţenin z veliko radostjo v Svojem Presvetem Srcu. Ti, Moja 

hči, si sprejela to najsvetejšo prošnjo, da se Mi pridruţiš pri reševanju duš. 



Preko tvoje poniţne poslušnosti, se bo zdaj mnogo pričakovalo od tebe. Strah bo odstranjen, 

medtem ko boš korakala naprej, kot posledica Moje posebne zapuščine, da bi posvetila svoje 

ţivljenje Moji goreči ţelji za rešitev človeštva pred globinami pekla. 

Tvoje Delo, vodeno z Mojo Boţansko Roko, je zdaj popolnoma sveto in obvarovano pred 

kakršnimi koli napadi hudobca.  

Nobeni dvomi te ne bodo več napadali, a vedi to:  Mojo Besedo dano tebi bodo oskrunjali in 

trgali na koščke. Na vsak način bodo poskušali oskruniti ta Sveta Sporočila, celo tisti, ki 

trdijo, da Me poznajo. 

Od zdaj naprej boš sprejela svoje trpljenje s popolno predanostjo in radostjo v svoji duši. 

Moja Moč, ki ti jo bom dal z Močjo Svetega Duha, te bo presenetila. Dvignila se boš s 

popolnim prepričanjem v srcu in z umirjeno, toda odločno samozavestjo, da boš razširila 

Mojo Besedo po vsem svetu. 

Noben človek te ne bo, niti te ne more zaustaviti pri tem Delu. Noben človek te ne more 

odvrniti od tega najsvetejšega in čistega klica iz Nebes. 

Ti, Moja hči, si pripravljena, da postaneš rešilna bilka za tiste duše, ki brezciljno tavajo v 

divjini. Te duše bodo odgovorile na klic teh Sporočil, ne glede na to kako zelo so zakrknjena 

njihova srca. Mnogi ne bodo vedeli, zakaj se jim to dogaja. To se bo zgodilo po Moči Svetega 

Duha, ki bo vţgal plamen ljubezni in radosti v njihovih dušah, kar jih bo pritegnilo k Meni 

preko teh, Mojih nujnih prošenj, da bi privedel Svoje otroke nazaj v Svoje Sveto Naročje. 

Hvala ti, ker si se odzvala na to posebno prošnjo, da postaneš Moja nevesta v končnem 

zdruţenju z Menoj. Ta pogodba, ko mi boš popolnoma izročila svojo dušo, Mi bo omogočila, 

da bom lahko uspešno izpolnil to Poslanstvo, za katero si bila izbrana. 

Pojdi zdaj, Moja dragocena hči in Mi pomagaj izpolniti Mojo obljubo človeštvu. Z Mojo 

vrnitvijo bom ponovno pridobil Svoje ljubljene otroke in jih povedel v Novo Dobo Miru. 

Zaradi tvojega daru Meni, bo ta prehod v Novi Raj hiter in brez trpljenja. 

Povej Mojim otrokom, da je v tem trenutku Moje Srce napolnjeno z radostjo, ko se pribliţuje 

čas praznovanja Mojega rojstva. 

Ljubim te. 

Tvoj ljubljeni Rešitelj in Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

BOG OČE: OBLJUBA IMUNITETE ZA TISTE, KI ZAVRAČAJO 

JEZUSA 

Nedelja, 11. december 2011 ob 15:30 



Moja dragocena hči, hvala ti, ker si se odzvala na ta pomemben klic iz Nebes, ko sem te 

prosil, da sprejmeš Mistično Zdruţitev z Mojim ljubljenim Sinom, Jezusom Kristusom. 

Jaz sem navzoč v Svojem Sinu, Jezusu, prav tako kot je On v Meni, zdruţena z Ljubeznijo 

Svetega Duha. Zaradi tega je zdaj tvoja duša zdruţena z Menoj in vse ti bo postalo bolj jasno. 

Moj otrok, zdaj te spreminjam v bitje, v kakršnega si ţelim, da postaneš, da boš tako resnično 

pripravljena za to Boţje Poslanstvo. Po Boţjem posredovanju so ti bile dane solze, da bi lahko 

takoj prepoznala ta novi, nepričakovani klic. Zdaj ko si se zjokala, ne joči več, kajti od zdaj 

naprej bo samo še sreča kraljevala v tvoji duši. 

Moja hči, ţalosti Me, da Me v svetu nihče več ne priznava. Mnogi so Name popolnoma 

pozabili. Tako mnogim Svojim otrokom ničesar ne pomenim. 

Pomagati Mi moraš, Moja hči, ko razodevam Svojo Navzočnost, tako da Me bodo ljudje 

prepoznali preko molitve. 

Prosim, molite, da bodo vsi ljudje sprejeli Dar Novega Ţivljenja, ki jim ga bo zdaj podaril 

Moj ljubljeni Sin, Jezus Kristus. 

Nikogar ni, ki bi resnično razumel Mojo skrb za tiste duše, ki zavračajo Mene in Obstoj 

Odrešenika, ki sem Ga poslal na svet. 

Te uboge duše, ki so tako polne logičnih razlag, katere uporabljajo, da ošabno zavračajo Moj 

Obstoj, so v teh časih Zame izgubljene. Ker bodo mnogi zavrnili Boţje Usmiljenje v času 

Opozorila, bo njihova edina rešitev prišla po molitvah tistih otrok, ki ljubijo Očeta.  

Tako mnogi, ki Me ne sprejemajo, še vedno vedo tako malo o Meni. Jaz sem Bog Očetovske 

Ljubezni, Nebeški Oče, ki bdim nad vsakim Svojim otrokom - nad močnimi, slabotnimi, 

bolnimi, dobrimi in hudobnimi otroki. Moja neskončna ljubezen ne izključuje nikogar, ne 

glede na to, kako črne so njihove duše. 

Otroci, pozivam vas, da molite k Meni, v Imenu Mojega Sina, v spravo za vse grehe 

človeštva. 

Moj Sin bo zdaj objel vse človeštvo. Po Razsvetljenju Vesti, bodo vaše molitve resnično 

potrebne. Vaše molitve, otroci, bodo pomagale rešiti tiste ljudi, ki bodo kljubovalno 

nadaljevali z zavračanjem Usmiljenja Mojega Sina. 

Moja svečana obljuba otroci je ta: vsi tisti izmed vas, ki Me boste poklicali v Imenu Mojega 

ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, za rešitev vaših bratov in sester, jim bo podeljena takojšnja 

imuniteta. Vsakemu od vas, ki se bo za cel mesec zavezal in molil za njihove duše, bodo dane 

posebne milosti. Tukaj je molitev, za katero vas prosim, da jo zmolite: 

» O Nebeški Oče, po Ljubezni Tvojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, ki nas je 

zaradi Trpljenja na Kriţu rešil greha, prosim, reši vse tiste, ki še vedno zavračajo 

Njegovo Roko Usmiljenja. Preplavi njihove duše, dragi Oče, z znamenjem Svoje 

Ljubezni. Rotim Te, Nebeški Oče, usliši mojo molitev in reši te duše večnega 



pogubljenja. Po Svojem Usmiljenju jim dovoli, da bodo prvi vstopili v Novo Dobo Miru 

na Zemlji. Amen.« 

Vaš Nebeški Oče 

Bog Najvišji 

(Opomba za razjasnitev: imuniteta bo podeljena tistim za katere molite.) 

 

DUHOVNA LJUBOSUMNOST JE GROZNA STVAR 

Ponedeljek, 12. december 2011 ob 19:00 

Moja predraga hči, duhovna ljubosumnost je grozna stvar in muči mnoge moje vidce. 

Prav tako muči tiste Moje verne, ki se počutijo osamljene in nekako razočarane, ko si izbiram 

določene duše, da bi Mi pomagale reševati človeštvo. Namesto tega se morajo zavedati, da jih 

vse ljubim enako. 

Kako to lomi Moje Srce, ko se še posebno izbrane duše, počutijo ogroţene od drugih izbranih 

duš. 

Vsaki duši, ki jo izberem je dana drugačna naloga in je povabljena, da sledi različnim potem. 

Skupni imenovalec je vedno isti: ţelim si, da se vsi Moji vidci in preroki zaveţejo k Svetemu 

Poslanstvu za reševanje duš. 

Jaz uporabljam različne duše, poniţne v srcu, za doseganje Svojih ciljev. 

Satan bo vedno zbadal Moje izbrane duše in jih skušal odvrniti od Mene. On dobro ve, kako 

jim stopiti na ţivec, s tem da jim govori o tem, kako so druge izbrane duše bolj pomembne 

kakor one same. 

Nato povzroči v njihovih srcih občutek ranjenosti in ljubosumnosti. To pomeni, da namesto, 

da bi ljubili drug drugega in ostali v stanju milosti, so skušani, da bi zviška gledali drug na 

drugega. V mnogih primerih takoj zavrnejo drug drugega in dopustijo, da greh napuha 

preplavi njihove duše.  

Toliko Mojih vernih ne samo, da ne marajo Mojih izbranih vidcev in prerokov, ampak imajo 

tudi do njih prezirljiv odnos, na isti način kot so tudi Mene prezirali hinavski farizeji. 

V času Mojega ţivljenja na Zemlji so farizeji vedno znova in znova preučevali vsako Besedo, 

ki je prišla iz Mojih Ust. Pretkano so Me izzivali na vse moţne načine, da bi Me ujeli v laţi in 

tako dokazali, da sem laţnivec. Prav tako se bodo obnašali tudi do Mojih sodobnih prerokov 

in vidcev. 

Satan trpinči te Moje verne, s tem, da polaga dvome v njihove glave glede Mojih glasnikov, 

ker ţeli diskreditirati Mojo Sveto Besedo. To je njegov cilj. 

Močno molite, da bi vsakemu izmed vas bila dana milost, da bi spoštovali Mojo Besedo, ki jo 

dajem po Svojih dragocenih vidcih. 



Vidci: nikoli na padajte v past, da bi podlegli skušnjavam duhovnega ljubosumja. To vam ne 

pristoji, Moje Srce pa to prebada kot meč. 

Ljubite drug drugega. 

Spoštujte drug drugega v Mojem Imenu. 

To je najpomembnejša lekcija. 

Če vam je to teţko storiti, potem bodo vsa druga dela Zame nesmiselna. 

Vaš Učitelj in Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

NE MOREM PRENESTI MISLI NA TISTE DUŠE, KI JIH JE SATAN 

POVLEKEL V PEKEL 

Torek, 13. december 2011 ob 20:15 

Moja draga ljubljena hči, pomembno je, da se vsi Moji verni pripravijo, medtem ko se 

Opozorilo vedno bolj pribliţuje. 

Vsi verujoči morajo močno moliti za odpuščanje svojih grehov, da se bodo izognili bolečinam 

Vic, katere bo izkusila za kratek čas večina ljudi na svetu, takoj po Opozorilu. 

Molite, molite za tiste, ki bodo zelo pretreseni, ko bodo videli stanje svojih duš, ko se jim 

bodo njihovi grehi razkrili v času Opozorila. 

Razumeti morajo, da se jim njihovi grehi morajo razkriti, da bodo lahko očiščeni od vseh 

grehov in bodo tako lahko vstopili v Moj Novi Raj na Zemlji – v Novo Dobo Miru, Ljubezni 

in Sreče, ki jo mora vsak izmed Mojih otrok podedovati. 

Moje Srce je polno radosti, ker bom prinesel ta veliki Dar človeštvu. Kljub temu, Moja ţalost 

ostaja zaradi tistih, ki bodo enostavno zavrnili to Novo Ţivljenje. 

Otroci, zelo veliko molitev potrebujem, da bom lahko satanu preprečil, da ne bo ukradel 

njihove duše. On bo kradel duše vse do zadnjega trenutka. 

Ne morem prenesti misli na tiste duše, ki bodo iztrgane iz Mojih Rok. Te duše bodo kričale in 

brcale v nasprotovanju, medtem ko jih bodo on in njegovi sluţabniki vlekli v globine pekla. 

Otroci, pomagajte Mi, da to preprečim po vaših molitvah. 

Otroci, te duše morajo popolnoma zavrniti satana in njegove poti, če ţelijo vstopiti v Novi 

Raj. Prostovoljno morajo priti k Meni ali pa sploh ne. 

Dve moţnosti imajo: Novi Raj na Zemlji ali pa globine večnega pogubljenja v satanovi 

druţbi. 



Otroci, nikoli, in res nikoli, ne dvomite v obstoj pekla. Zavedajte se tega, da po smrti vsako 

temno dušo satanovi demoni povlečejo v pekel in jo mučijo vso večnost. Navkljub vsem 

njegovim obljubam je satan pripravil grozljive stopnje mučenja za takšne duše. Zaradi 

njegovega sovraštva do človeštva, bodo te duše trpele preko njihove vzdrţljivosti. Pa vendar, 

trpeti bodo morale vso večnost. 

Ali te duše ne vedo, kaj prinašajo satanove obljube? 

Ali ne vedo, da bodo bogastvo, slava in zapeljiv materializem, ustvarili široko pot, ki vodi 

naravnost v objem hudobca.  

Zbudite se, vsi, dokler se lahko. Rešite sebe in te uboge, zavedene grešnike pred tem 

grozovitim koncem vašega obstoja. 

Nimate več veliko časa. 

Naj se molitev za te duše začne danes. 

Vaš Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

MOJ DRUGI PRIHOD SE BO ZGODIL KMALU PO OPOZORILU 

Sreda, 14. december 2011 ob 19:15 

Moja predraga hči, vselej moraš zaupati Vame. Vedi, da nikoli ne bo okuţeno niti eno 

Sporočilo, ki ti Ga bom dal.  

Čvrsto te drţim v Svojem Presvetem Srcu in vodim tvojo roko. 

Po tebi je lahko in bo dana samo Moja Sveta Beseda, da boš posredovala Moja Sporočila 

vsemu človeštvu. 

Ne smeš kar naprej ugibati datuma za Opozorilo. Ne morem ti razkriti tega datuma, kajti to ni  

v skladu z Voljo Mojega Večnega Očeta. Opozorilo se bo zgodilo povsem nepričakovano in 

ko bodo ljudje ujeti nepripravljeni.  

Čas je zelo kratek, zato preţivi čim več časa v globoki molitvi za rešitev vseh duš. 

Kazen je bila odvrnjena. Do nje bo prišlo samo v primeru, če se ljudje po Opozorilu ne bodo 

kesali in se bodo v velikem številu vrnili nazaj na svoje hudobne poti. 

Moj Oče je dal dovoljenje, da se v zelo kratkem času naznani Moj Drugi Prihod. Moj Drugi 

Prihod se bo zgodil kmalu po Opozorilu. Vse duše morajo biti v celoti pripravljene. 

Naslednja Kriţarska Molitev za rešitev duš je sledeča: 

» O Vsemogočni Oče, Bog Najvišji, prosim Te, usmili se vseh grešnikov. Odpri njihova 

srca, da bodo lahko sprejeli odrešenje in obilje milosti. Prisluhni mojim prošnjam za 



člane moje druţine in zagotovi, da bo vsak izmed njih našel naklonjenost v Tvojem 

ljubečem Srcu. 

»O nebeški Oče, zaščiti vse Svoje otroke na Zemlji pred katerokoli jedrsko vojno in 

drugimi dejanji, ki so načrtovana za uničenje Tvojih otrok. Obvaruj in zaščiti nas pred 

vsemi zlobnimi dejanji. Razsvetli nas, da bomo lahko spregledali in tako prisluhnili 

Resnici našega odrešenja in jo sprejeli brez kakršnegakoli strahu v svojih dušah.« 

Pojdite v miru. 

Vaš ljubeči Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

MOJI OTROCI SO BILI V TEM LETU OČIŠČENJA SLEČENI DO 

GOLE KOŢE 

Četrtek, 15. december 2011 ob 20:55 

Moja predraga hči, leto očiščenja je ţe skoraj končano, zaradi tega pa so Moji otroci po vsem 

svetu zdaj pripravljeni na Opozorilo. 

Mnogo Mojih otrok je v letu 2011 zelo trpelo. Vojne, nasilje, umori in sovraštvo, ki jih je 

ustvarila satanova vojska, so ohromili in pobili te Moje dragocene duše. Ti zlobni ljudje bodo 

utrpeli grozno kazen, če se ne bodo pokesali po Opozorilu. 

Mnogim Mojim otrokom so bile odvzete materialne dobrine in so morali utrpeti stiske, 

kakršne še nikoli poprej niso prestajali.  

Te preizkušnje je ustvaril in povzročil satan, toda Jaz sem jih dopustil, z namenom, da očistim 

duše. To je kruto, si mogoče misliš, Moja hči, vendar pa je bilo to potrebno, da pripravim 

ljudi in vzpostavim poniţnost v njihovih dušah. 

V Mojih Očeh so postali bolj čisti, njihova srca pa so se zdaj odprla za Resnico njihovega 

večnega ţivljenja. To pomeni, da jih bo manj trpelo v času Opozorila, ker so prestali to 

preganjanje. 

Moji otroci so zdaj pripravljeni, da sprejmejo Moj Dar Usmiljenja. Ta čas je ţe skoraj tukaj. 

Moja hči, bodi potrpeţljiva. Nikoli ne pričakuj od Mene, da bom svetu dal točen datum 

Opozorila, saj ni za tvojo vednost, kot sem ti ţe mnogokrat povedal. 

Popolno zaupaj Vame in boš mirna. 

Svoj Dar Opozorila bom prinesel, ko bo čas primeren za to in ko ga bodo Moji otroci najmanj 

pričakovali. 

Tvoj ljubljeni Jezus 

Odrešenik človeštva 

 



MARIJA DEVICA: PREROKINJA POSLEDNJIH ČASOV POD 

VODSTVOM NEBES 

Petek, 16. december 2011 ob 22:35 

Moj otrok, k tebi prihajam, da ti prinesem tolaţbo. Ti, moj močan otrok, boš od tega trenutka 

dalje lahko prenašala trpljenje do takšne mere, da ga boš sprejela in tako dokazala svojo 

vzdrţljivost, medtem ko se boš bojevala za razglašanje Besede mojega dragocenega Sina, 

Jezusa Kristusa. 

Ti, moj otrok, si obteţena. Vsak dan prinaša mnogo novih izzivov pri tem Delu, večina izmed 

teh izzivov so teţki. 

Zdaj je čas, da oblečeš svojo bojno opremo brez kakršnega koli strahu. Korakaj naprej in se 

bori za mojega Sina tako, da zagotoviš, da bodo Njegovi Sveti Besedi čim prej prisluhnili po 

vsem svetu. Ne oklevaj. Ne pusti se motiti. 

Ljubim te, moj otrok. Popolnoma si zaščitena pred napadi. Ali ne opaziš kako malo te zdaj 

prizadenejo drugi, ko te napadajo zaradi tega Dela? To je milost bojne opreme na delu. 

Bojuj se proti satanu s svojo vojsko bojevnikov in pomagaj rešiti vse človeštvo. 

Ti si resnična prerokinja poslednjih časov pod vodstvom Nebes, ki bo pomagala spreobrniti 

svet. Pomoč ti bo poslana hitro. Pripravi se. Razveseli se, kajti to je velik Dar. 

Vodena si z vsakim korakom, ki ga narediš, zato preprosto zaupaj v Jezusa in vselej ubogaj 

mojega nebeškega Očeta. 

Bodi pogumna in korakaj naprej brez strahu v duši. 

Tvoja nebeška Mati 

Kraljica Angelov 

 

 

DEVICA MARIJA: NIKOLI NE SMETE ZAVRAČATI UPANJA V 

ZAMENO ZA STRAH 

Sobota, 17. december 2011 ob 15:30 

Moj otrok, ljudem je potrebno hitro povedati o Ljubezni in Usmiljenju, ki ju moj Sin, Jezus 

Kristus, goji do prav vsakega posameznika na Zemlji. 

On ljubi vse, tudi tiste z mlačnimi dušami in tiste, ki ga ne poznajo. 

Nikoli ne dvomi, da te iste ljudi, ki jim primanjkuje vere, On zelo močno ljubi. Podarjeno jim 

bo veliko upanje, ko jih bo obdalo Usmiljenje mojega Sina. 



Nebesa se bodo radovala, ko bodo ti ljudje odprli svoje oči za Resnico v času Opozorila. 

Takrat bodo sprejeli Ljubezen in Upanje, ki jim bo dano. To bo največji Dar, ki ga bodo kdaj 

koli prejeli v tem ţivljenju na Zemlji. 

Moj otrok, ljudje nikoli ne smejo obsojati tistih, ki ne spoštujejo mojega Očeta. Nikoli ne 

smejo opustiti upanja zaradi tistih, ki zavračajo mojega Sina. Te duše moj Sin ljubi z globoko 

neţnostjo in jih ţeli samo rešiti. 

Moj otrok, upanje je Dar od Boga Očeta. Nikoli ne smete zavračati upanja v zameno za strah 

ali negativnost. Usmiljenje Mojega Sina ne pozna meja. Kmalu bo podarjeno prav vsakomur 

izmed vas. 

Upanje in veselje morata biti v ospredju vaših misli, otroci, kajti moj Sin bo Svojim otrokom 

zelo kmalu podaril zelo velik Dar, z namenom, da reši svet. 

On ţeli, da bo vse človeštvo vstopilo v to, veličastno Dobo Miru, ki je pripravljeno za vse vas. 

Molite, molite, molite, da bodo vse duše na Zemlji sprejele ta ljubeči Dar z odprtim in 

poniţnim srcem. 

Preko Opozorila bo Boţje Usmiljenje končno razkrito človeštvu. 

Po Opozorilu ne bo več dvomov o tem, kako zelo On ljubi vse Svoje otroke. 

Vaša ljubljena Mati 

Kraljica Nebes 

 

MOLITE KOT NISTE MOLILI ŠE NIKOLI DOSLEJ 

Nedelja, 18. december 2011 ob 15:10 

Moja predraga hči, tisti ljudje, ki so najbolj oddaljeni od Mene, so Moja največja skrb. 

Moji verni morajo storiti vse kar je v njihovi moči in razširiti Mojo Molitev, ki jo je dal Moj 

Večni Oče, v kateri prosite za imuniteto njihov duš (Kriţarska Molitev 13). 

O nebeški Oče, po Ljubezni Tvojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, ki nas je zaradi 

trpljenja na Križu rešil greha, te prosim, da rešiš vse tiste, ki še vedno zavračajo Njegovo 

Roko Usmiljenja. Preplavi njihove duše, dragi Oče, z znamenjem Svoje ljubezni. Rotim te, 

nebeški Oče, usliši mojo molitev in reši te duše večnega pogubljenja. Po Svojem Usmiljenju 

jim dovoli, da bodo prvi vstopili v Novo Dobo Miru na Zemlji. Amen. 

Pozivam vse vernike, ki berete ta Moja Sveta Sporočila, ki jih dajem svetu, da molite, kot 

niste molili še nikoli doslej. 

Potrebujem vaše molitve, da zagotovim, da bodo vsi Moji Otroci sprejeli Moj Dar z ljubeznijo 

in veseljem v svojih srcih. 

Ne smejo se bati, kajti Jaz prihajam z Darom Ljubezni in Usmiljenja. 



Vaš Jezus 

Odrešenik in Rešitelj vsega človeštva 

 

KRIŢARSKA MOLITEV (15) ZAHVALA ZA DAR BOŢJEGA 

USMILJENJA 

Ponedeljek 19. december 2011 ob 19:30 

Moja predraga hči, kako zelo si ţelim, da bi Kristjani povsod po svetu praznovali Moje 

rojstvo iz globine svojih src. 

Goreče si ţelim, da bi vsi ljudje v tem času dovolili Mojemu Svetemu Duhu, da napolni 

njihova srca. 

Ko praznujete Moje rojstvo mora biti čaščeno za to kar predstavlja. Ne pozabite, da s tem 

proslavljate Moj Dar Odrešenja. 

Zaradi tega Me je poslal Moj Oče prvič. 

Zaradi tega se bom ponovno vrnil, da bi človeštvu dal še eno priloţnost za odrešenje. 

Ţelim si, da bi Moji otroci ta Boţič zmolili to Kriţarsko Molitev: 

 

»O moj Nebeški Oče, častimo Te z globoko hvaleţnostjo za Ţrtev, ki si jo storil, 

ko si poslal na svet Odrešenika. V veselju in zahvaljevanju ter v poniţni hvaleţnosti Ti 

darujemo svojo molitev za Dar Boţjega Usmiljenja, ki ga zdaj daješ Svojim otrokom. O Bog 

Najvišji, naredi nas vredne, da bomo s hvaleţnostjo sprejeli to Veliko Usmiljenje. Amen.« 

Vaš ljubljeni Odrešenik, Jezus Kristus 

 

 

GREŠNIKI, KI SE OBRNEJO NAME, NAJDEJO TAKOJŠNJO 

NAKLONJENOST 

Torek, 20. december 2011 ob 20:30 

Moja predraga ljubljena hči, zakaj se Moji otroci v tem trenutku počutijo tako zapuščene na 

svetu? 

Zakaj obupavajo zaradi ţalosti in osamljenosti, ko pa je vse kar morajo narediti to, da 

pokličejo Mene, njihovega Jezusa, da jih potolaţim? 

Vsak izmed njih mora priti k Meni in Me prositi za pomoč. Odgovoril bom na prav vsako 

molitev. Niti ena prošnja ne bo preslišana. Njihove molitve bodo uslišane v skladu z Mojo 

Sveto Voljo. 

Toliko jih pozabi, da kadar se obrnejo Name, jim Jaz nenehno stojim ob strani. 



Vsaka duša na Zemlji je dragocena Zame.  

Če bi le spoznali, da mi prinaša veliko veselje, kadar Me grešniki prosijo naj jim odpustim in 

kadar izkaţejo kesanje nad svojimi grehi. 

To so duše, ki najdejo pri Meni takojšnjo naklonjenost. Povej jim, da jih nikoli ne sme biti 

strah se obrniti Name, kajti Jaz sem nadvse Usmiljen. Olajšanje, ki ga bodo kasneje občutili, 

je milost, ki jo podarjam tistim s toplimi in iskrenimi srci. 

To je čas v letu, ko se Moje Usmiljenje najbolj izliva nad ves svet. Zato se zdaj obrni Name, 

za potrebno moč in milosti, ki ti bodo pomagale, da boš vzdrţala svoje preizkušnje v svetu. 

Tvoj Jezus 

Rešitelj in Odrešenik Človeštva 

 

TUDI GREH UMORA JE LAHKO ODPUŠČEN 

Sreda, 21. december 2011 ob 20:10 

Moja predraga, ljubljena hči, Jaz sem. 

Nocoj prihajam, da potolaţim grešnike, ki verjamejo, da niso vredni stati pred Menoj. 

Kličem vse vas, uboge, izmučene duše, ki verjamete, da so vaši grehi tako odvratni, da vam 

jih ne morem odpustiti. Kako zelo se motite. 

Ali ne veste, da ni niti enega greha, ki ga ne bi mogel odpustiti? Zakaj se tako bojite? 

Ali ne veste, da lahko odpustim tudi najbolj hud greh umora? Vsi grehi so lahko in bodo 

odpuščeni, če se pokaţe resnično, iskreno kesanje.  

Čakam vas. Odprite Mi svoja srca. Zaupajte Vame. Jaz sem verjetno edini pravi prijatelj, ki ga 

imate, in tak, ki mu lahko poveste vse in Me ne bo šokiralo. 

Greh je dejstvo ţivljenja. Zelo malo duš, tudi izbrane duše, lahko ostane v stanju milosti za 

nedoločen čas. 

Nikoli ne mislite, da ne morete priznati svojih grehov, ne glede na to, kako hudi so lahko. 

Če se Me bojite in Mi boste še naprej obračali svoj hrbet, se boste še bolj oddaljili od Mene. 

Veliko Mojih otrok se ne počuti vrednih Moje ljubezni. A vendar Jaz ljubim vsakogar, tudi 

zakrknjene grešnike. Jaz ne opravičujem greha. Tega ne bi mogel nikoli storiti. Vendar pa 

ljubim grešnika. 

Zaradi greha sem bil poslan v vaš svet kot Odrešenik, da bi vam bilo lahko oproščeno. 

Da bi se vam oprostilo, morate najprej prositi za odpuščanje. Ko prosite za odpuščanje, 

morate biti najprej poniţni, kajti brez poniţnosti se ne morete resnično kesati. 



Jaz, vaš Odrešenik, vas rotim, da se zaustavite in premislite o tem kako ţivite svoje ţivljenje. 

Bodisi ljubite Boga z dobrimi dejanji in ljubeznijo do bliţnjega, ali pa ne. 

Ni Me potrebno poznati, da bi Me lahko ljubili, otroci. Po vaših dejanjih, medsebojni ljubezni, 

prijaznosti in velikodušnosti, ki jo izkazujete drugim, dokazujete svojo ljubezen do Mene, ne 

da bi se tega zavedali. 

Svojo ljubezen do Mene boste tudi dokazovali s svojo poniţnostjo, ko se boste resnično kesali 

vseh slabih stvari, ki ste jih v ţivljenju storili. 

Kako drugače pa mislite, da se lahko pribliţate Mojemu Srcu? 

Nikoli se ne smete bati priti k Meni. Nikoli nisem daleč stran. 

Pridite zdaj k Meni, da lahko nahranim vašo dušo in vam podelim mir po katerem 

hrepenite. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

DEVICA MARIJA: NAČRT ZA ODREŠENJA ČLOVEŠTVA, ZA DRUGI 

PRIHOD JE KONČAN 

Četrtek, 22. december 2011 ob 9.30 

Moj otrok, ljudje se morajo pripraviti na mojega Sina preko molitve. 

Načrt mojega dragocenega Sina, da pripravi človeštvo za Drugi Prihod je končan. 

Podeljen je bil čas, ki bo omogočil, da se bo vera razširila preko teh in drugih Boţjih Sporočil. 

Celo majhna skupina predanih Kristjanov, ki moli za tiste, ki zavračajo mojega Sina, lahko 

reši te duše. 

Ti, moj otrok, moraš prositi čim več vernih, da molijo za imuniteto za vse te uboge duše v 

grehu. 

Pozivam vse tiste, ki sledijo mojemu Sinu, da naj nikoli ne obupajo nad celotnim človeštvom. 

Mnogo ubogih duš se ne zavedajo, kaj počnejo, ko zanikajo Obstoj Boga, nebeškega Očeta. 

Njihovo razmišljenje vodi človeška logika, kjer na vse stvari gledajo samo s prostim očesom. 

Ne razumejo, da je Zemlja le planet, ki ga je ustvaril Bog za Svoje otroke. Zemlja je le 

začasni kraj. 

Novi Raj je njihova Prava Dediščina. 

Molite, molite, molite za te otroke, da se bo Sveti Duh dotaknil njihovih duš in v njihovih 

srcih zanetil ljubezen do mojega Sina. 



Nikoli ne pozabite, da je Boţič Sveti Praznik, ko praznujete Odrešenika, ki je bil poslan, da bi 

vsem vam, mojim otrokom, podelil večno ţivljenje. 

Vaša Blagoslovljena Mati 

Kraljica Nebes 

 

BOG OČE: SVOJEGA SINA POŠILJAM, DA ZASEDE SVOJ ZAKONITI 

PRESTOL 

Sobota, 24. december 2011 ob 18:00 

Moja hči, tako kot sem prvič poslal Odrešenika na svet, da reši človeštvo, sem zdaj ponovno 

pripravljen poslati Mojega Sina, Jezusa, Odrešenika človeštva, da reši tiste duše, ki jih 

drugače ne bi bilo moţno rešiti. 

Moji otroci morajo spoznati pomembnost grenkosladkega Ţrtvovanja, ki sem ga naredil za 

človeštvo, ko sem prvič poslal Svojega Sina. 

Ko sem dojel, da je edini način, da odrešim človeštvo ta, da pošljem Odrešenika, sem vedel, 

da ne smem pričakovati od nobenega preroka ali izbrane duše, da prestane takšno Ţrtvovanje. 

Preko Druge Osebe Mojega Boţanstva sem se odločil, da pošljem Sina za rešitev človeštva. 

To je bil edini učinkoviti način, da preprečim satanove načrte; tako velika je bila Moja 

Ljubezen do Mojih otrok. 

Ko sem gledal Svojega Sina kako je odraščal v moţa, Mi je bilo v veliko veselje a obenem 

tudi boleče, saj sem vedel, kaj ga še čaka. A vendar sem, zaradi Svoje globoke, neţne 

Ljubezni do Svojih otrok, to Ţrtvovanje voljno pretrpel, da bi lahko rešil Svojo druţino. 

Zdaj, ko se pribliţuje Opozorilo, ponovno pripravljam človeštvo, preko teh Svetih Sporočil, 

za Drugi Prihod Mojega Sina. 

Drugi Prihod Mojega ljubljenega Sina je blizu, otroci. Pošiljam Ga, da zasede Svoj zakoniti 

Prestol, ko bo Vladal kot Kralj človeštva. 

Ta Veličasten Dogodek bo spektakularen in je poslednji del načrta za rešitev človeškega rodu 

pred zlom, ki obstaja v vašem svetu. Satan bo kmalu pregnan. Njegovi privrţenci in zlobni v 

srcu bodo šokirani in prestrašeni. Od njih se bo pričakovalo, da se bodo v tistem trenutku 

odločili: ali da bodo padli na kolena, prosili za Usmiljenje in bodo rešeni, ali pa, da bodo 

zavrnili veliki Dar, ki jim bo dan. 

Moji otroci, zdruţite se in ne bojte se zasmehovanja. Vse vas vodi Sveti Duh in varujejo vas 

angeli in svetniki v Nebesih. Od vas bo odvisno, Moji verni, da razglašate Besedo in Obljubo 

Mojega Sina, ki ţeli, da se ta Sporočila razširijo po vsem svetu. 

Tudi preko vaših molitev bodo lahko izgubljeni grešniki izpuljeni iz rok hudobca. 

Otroci, nahajate se v začetnih stopnjah poslednje bitke. Vaša druga priloţnost za večno 

odrešenje se vam zdaj daje po Usmiljenju Mojega ljubljenega Sina. Ne zapravite te 



priloţnosti. Zdruţite se kot eno, skupaj z vašo druţino v Nebesih, za rešitev svojih bratov in 

sester na Zemlji. 

Veselite se tega Boţiča, kajti to bo poseben praznik. Po Opozorilu morate pomagati dušam, da 

se pripravijo na Drugi Prihod Mojega Sina. 

Ljubim vas vse, otroci. Sprejmite Mojo Ljubezen. Sprejmite Mene, svojega Večnega Očeta, ki 

bo storil vse kar je moţno, da bi vas vse privedel v Novo Dobo Miru. 

Bog Oče 

SPOŠTUJTE POMEMBNOST DRUŢINE  

Nedelja, 25. december 2011 ob 18.00 

Moja hči, danes je praznik Mojega Rojstva. Je tudi poseben dan za druţine. 

Spomni se, da je bila na ta dan rojena tudi Sveta Druţina. Ta Sveta Druţina ima danes vpliv 

na ljudi po vsem svetu. 

Vse duše na Zemlji so del druţine Mojega Večnega Očeta, zato bi morali ljudje povsod po 

svetu spoštovati pomembnost druţine. 

Samo preko druţine se rodi prava ljubezen. Čeprav veliko druţin na svetu trpi zaradi nemirov, 

jeze in ločitve, je pomembno, da razumete sledeče: 

Če na Zemlji ne bi bilo druţin, potem ne bi bilo ţivljenja. Druţina predstavlja vse, kar si Moj 

Večni Oče ţeli za Svoje otroke na Zemlji. 

Ko so druţine skupaj, ustvarijo intimno ljubezen, ki jo poznajo samo v Nebesih. Če boste 

poškodovali druţino, boste poškodovali čisto ljubezen, ki obstaja v vsaki duši, ki je del te 

druţine. 

Satan rad razdruţuje druţine. Zakaj? Zato ker on ve, da bo jedro ljubezni, ki je bistveno za 

duševno rast človeštva, umrlo, ko se bo druţina ločila. 

Prosim, otroci, molite, da bi se druţine ponovno zdruţile. Molite, da bi druţine molile skupaj. 

Molite, da bi preprečili satanu, da vstopi v vaš druţinski dom. 

Nikoli ne pozabite, da ste vi vsi del druţine Mojega Očeta in da morate na Zemlji to enotnost, 

kadarkoli je moţno, posnemati. 

Vem, da temu ni vedno tako, vendar se vedno trudite za edinost v druţini, da boste ohranili 

ljubezen drug do drugega. 

Če nimate druţine na Zemlji, se spomnite, da ste del druţine, ki jo je ustvaril Moj Oče. 

Prizadevajte si, da se boste pridruţili druţini Mojega Očeta v Novi Dobi Miru. 

Molite za milosti, ki so potrebne, da boste lahko prepoznali svoj zakoniti dom v tem Novem 

Raju, v katerega boste povabljeni vstopiti ob Mojem Drugem Prihodu. 



Vaš ljubljeni Jezus 

Odrešenik Človeštva 

 

BIL SEM OBTOŢEN KRIVOVERSTVA IN BOGOKLETJA, KO SEM 

HODIL PO ZEMLJI 

Ponedeljek, 26. december 2011 ob 15:50 

Jaz sem tvoj Jezus, ki te nikoli ne zapusti, ne glede na to, kako zelo trpiš. Jaz sem Alfa in 

Omega, Boţji Sin, ki je postal človek in bil rojen iz Brezmadeţne Device Marije. 

Moja draga ljubljena hči, povzdigni se nad ta nenaden izbruh trpljenja in nikoli ne pozabi na 

število duš, ki jih zaradi tega trpljenja rešuješ. 

Moji otroci morajo pretrpeti očiščevanje, da bodo njihove duše lahko očiščene v teh časih. 

Zato se morajo na to navaditi. Veliko Mojih otrok se bo še očiščevalo do Opozorila. Sčasoma 

bodo razumeli, zakaj se jim to dogaja, Moja hči. 

Angeli so ves čas s teboj, kot še nikoli doslej, kajti ti, Moja hči, boš zdaj zaradi teh Sporočil, 

pritegnila največje število napadov do sedaj. 

Vsako Besedo, ki jo izrečem, bodo zdaj raztrgali. 

V vsak nauk in Resnico, ki jo zdaj poskušam dati svetu, bodo dvomili in trdili, da je 

bogokletna. 

Mojo Sveto Besedo, s katero sem učil Moje verne, ko sem hodil po Zemlji, so tudi kritizirali. 

Obtoţili so Me krivoverstva, bogokletja in toleriranja grešnikov, ko sem hodil med Svojim 

ljudstvom. Moje Besede takrat niso bile sprejete v številnih krogih, še posebej ne pri 

duhovnikih in farizejih. 

Moja hči, tisti ljudje, ki zaradi njihovega samooklicanega svetopisemskega znanja, še naprej 

napadajo ta Sporočila s prevzetnim posmehovanjem, bodo najhujši ţaljivci. Arogantno bodo 

trdili, da je njihova pomanjkljiva interpretacija Svetega Evangelija pomembnejša od Resnice. 

Njihov ponos jim preprečuje, da bi prepoznali Moj Glas, ki se v teh časih daje svetu. 

Nikoli se ne zapletaj s temi ubogimi dušami, Moja hči, kajti oni niso od Luči. Na ţalost, pa 

mislijo, da so. Zapomni si: tisti, ki zviška gledajo na druge in se jim posmehujejo v Mojem 

Imenu, niso Moji predstavniki. 

Oni ne izkazujejo ljubezni, razumevanja ali poniţnosti. 

Ti napadi se dogajajo zato, da te zaustavijo pri tem Delu in ustvarijo nove dvome v tvojih 

mislih. Moli za te ljudi. Ignoriraj jih. Osredotoči se samo na Moj Glas in ne dovoli, da bo to 

Sveto Delo prizadeto zaradi tega. 



Satan aktivno deluje v teh dušah in bo uporabil vsak zvit argument, da spodkoplje ta 

Sporočila, ki prihajajo iz Mojih Ustnic. S tem ko se zapletaš in odgovarjaš na te napade, daješ 

satanu moč, ki jo išče. 

Pojdi zdaj v miru. Tvoj pogled naj bo usmerjen naprej in vedno ostani poslušna Mojim 

ţeljam. Ne pozabi, da si Mi dala dar svoje svobodne volje. Dovoli mi, torej, da te vodim. 

Popolnoma zaupaj Vame. 

Ljubim te. 

Tvoj Jezus 

 

 

 

DEVICA MARIJA: PRIČELE SO SE PORODNE BOLEČINE 

Torek, 27. december 2011 ob 14:00 

Moj otrok, pričele so se porodne bolečine. 

Napočil je čas za rojstvo Novega Sveta, Novega Začetka. 

Na Zemlji se bo zdaj zgodilo veliko takšnih sprememb, ki se še nikoli doslej niso. 

Moj nebeški Oče bo poslal mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, da bi ponovno rešil ljudi 

pred njihovo hudobijo. 

Ti, moj otrok, boš priča nizu dogodkov, ki so ti ţe bili razodeti. 

Ne smeš biti prestrašena, kajti to očiščenje je bistvenega pomena za prebujenje človeštva, da 

bodo tako duše lahko rešene.  

Znamenja se bodo pričela, tako kot je bilo napovedano. Moji otroci morajo te spremembe 

sprejeti s poniţnim in skesanim srcem. 

Moli, moli za duše, da bodo zavrnile greh ponosa in prosile odpuščanja za svoje prestopke 

zoper Boga Očeta. 

Če se jim ne bo uspelo odkupiti, bodo hudo kaznovane. 

Usmiljenje Mojega Sina je tako veliko, da bo mojim otrokom dal čas, da se pokesajo. 

Toda ti moraš zdaj moliti za vse duše, da bodo vredne za vstop v Novo Dobo Miru. 

Tvoja ljubljena Mati 

Marija, Kraljica Nebes 



 

 

 

BOG OČE: SPREJMITE TO ZADNJO PRILOŢNOST ALI PA SE 

SOOČITE S STRAŠNO KAZNIJO 

Sreda, 28. december 2011 ob 15:15 

Moja hči, zdaj imaš nalogo, da obvestiš Moje otroke povsod po svetu o nujnosti, da prosijo za 

odpuščanje svojih grehov. 

Zaradi Mojega velikega Usmiljenja zdaj pošiljam Svojega Sina, da ponudi človeštvu zadnjo 

priloţnost, da se vrne k Meni, svojemu nebeškemu Očetu. 

Razkrijem lahko, da se bo veliko Usmiljenje, ki bo izkazano vsem Mojim otrokom, zgodilo 

samo enkrat.  

Oni, Moji otroci, morajo sprejeti to zadnjo priloţnost za odrešenje, ali sprejeti, da bo strašna 

kazen padla na svet. 

Prav vsaka duša na Zemlji bo kmalu videla znamenja Razsvetljenja Vesti. 

Vsi bodo padli na kolena od sramote, ko bodo videli, verjetno prvič, kako boleči so njihovi 

grehi v Mojih Očeh. 

Ljudje s prijaznimi in poniţnimi srcem bodo sprejeli to veliko Usmiljenje s hvaleţnostjo in 

olajšanjem. 

Za druge bo to teţka preizkušnja in mnogi bodo zavrnili Mojo Roko Ljubezni in Prijateljstva. 

Nujno moli za te duše, Moja hči, kajti brez molitve, jim ne bo dana druga priloţnost. 

Ljudje bodo končno sprejeli Moč njihovega nebeškega Očeta, ko bodo vsi, povsod po svetu, 

videli čudeţe na nebu. 

Rojstvo Novega Sveta je ţe skoraj tukaj. Sprejmite zdaj Moje Usmiljenje, dokler še lahko. Ne 

odlašajte do zadnje minute. 

Zdruţite se kot eno z Menoj in sprejmite Novo Dobo Miru, ki je pripravljeno za vse tiste 

milostne duše, ki Me ljubijo. 

Moje Usmiljenje je tako veliko, da bo Molitev, ki jo je Moj Sin dal svetu po tebi, Moja Hči, 

za imuniteto teh duš (glej spodaj Križarska Molitev 13), tako močna, da so lahko in bodo tiste 

duše, ki so še vedno v temi, odrešene. 

»O nebeški Oče, po Ljubezni Tvojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, ki nas je zaradi 

trpljenja na Križu rešil greha, te prosim, da rešiš vse tiste, ki še vedno zavračajo Njegovo 

Roko Usmiljenja. Preplavi njihove duše, dragi Oče, z znamenjem Svoje ljubezni. Rotim te, 



nebeški Oče, usliši mojo molitev in reši te duše večnega pogubljenja. Po Svojem Usmiljenju 

jim dovoli, da bodo prvi vstopili v Novo Dobo Miru na Zemlji. Amen.« 

Otroci, ne pozabite na moč molitve in kako lahko le ta omili kazen. 

Molite, molite, molite, da bo svet lahko rešen in da bo Velika Stiska preprečena. 

Vaš nebeški Oče 

Bog Najvišji 

 

DEVICA MARIJA: MOJ ROŢNI VENEC LAHKO REŠI NARODE 

Moj otrok, molitev mojega Svetega Roţnega Venca lahko reši narode. 

Moji otroci ne smejo nikoli pozabiti na moč mojega Svetega Roţnega Venca. 

Moj Sveti Roţni Venec je tako močan, da zaradi njega postane zavajalec nemočen. On ne 

more storiti nič hudega tebi in tvoji druţini kadar ga moliš vsakodnevno. 

Prosim, zaprosi moje otroke naj začnejo moliti moj Sveti Roţni Venec od tega dneva dalje, da 

bodo lahko zaščitili ne samo svoje druţine, ampak tudi svoje skupnosti. 

Roţni Venec je najmočnejše oroţje proti načrtom hudobca, ki ţeli uničiti vse kar lahko v teh, 

njegovih poslednjih dneh na zemlji. 

Nikoli ne podcenjuj laţi, ki jih polaga v glave ljudi, da bi odvrnil moje otroke proč od 

Resnice. 

Toliko ljudi se bo pod njegovim vplivom, upiralo in borilo proti Resnici Usmiljenja mojega 

Sina. 

Z molitvijo mojega Svetega Roţnega Venca lahko zaščitiš te duše pred laţmi. 

Njihova srca se lahko odprejo in se tudi bodo, če boš namenili svoj čas za molitev mojega 

Roţnega Venca. 

Moli zdaj za moje otroke, da odprejo svoja srca za Resnico. Moli tudi, da bodo vsi moji otroci 

našli moč in sprejeli Usmiljenje mojega Sina. 

 

Tvoja ljubljena Mati 

Kraljica Angelov 

 

 

VSAKOVRSTNO USMILJENJE BO IZKAZANO TISTI, KI NE LJUBIJO 

MOJEGA OČETA  

Četrtek, 29. december, 2011 ob 15:00 



Moja predraga ljubljena hči, Moji otroci povsod po svetu se bodo kmalu prebudili iz 

globokega spanca. 

Ko so bodo prebudili v času Opozorila, bodo mnogi prestrašeni. Tistim, ki bodo prestrašeni 

ţelim povedati sledeče:  

Bodite hvaleţni, da se boste zbudili iz teme. 

Bodite radostni, da vam bom pokazal Mojo Luč Usmiljenja. Če se vam bo to zdelo boleče, 

vas prosim, da prenašajte to očiščevanje s poniţnostjo, kajti brez tega očiščenja ne boste imeli 

večnega ţivljenja, ki vam pripada. 

Molite k meni, da vam pomagam v teh teţkih časih in okrepil vas bom in vam dal moč, ki jo 

potrebujete. 

Če boste zavrnili Mojo Roko Usmiljenja, vam bo dan zelo kratek čas, da se pokesate. 

Vsakovrstno Usmiljenje bo izkazano tistim izmed vas, ki ne ljubite Mojega Očeta. Vendar 

vedite, da Mu zmanjkuje potrpljenja. 

Izkazano vam bo eno veliko Dejanje Usmiljenja. Od vas bo odvisno, da se boste poniţali in 

rotili za Usmiljenje. Nihče vas ne more prisiliti v to. 

Molite, da bodo drugi molili za vašo dušo, če ne boste mogli prestati to očiščevanje. 

Nikoli se Me ne bojte. Nikoli ne zavrnite Moje Roke Odrešenja, kajti brez Mene niste nič. Ne 

čakajte, da boste rotili za Mojo ljubezen, ko bo ţe prepozno, da bi vam pomagal. 

Vaš Odrešenik 

Jezus Kristus 

 

BREZ MOJEGA DEJANJA USMILJENJA BI NARODI UNIČILI DRUG 

DRUGEGA 

Sobota, 31. december, 2011 ob 12:00 

(Izvleček iz zasebnega sporočila, danega Mariji božjega usmiljenja, ki vključuje 16. Križarsko 

Molitev za ljudi, da sprejmejo milosti, katere jim bo podelil Jezus v času Opozorila in prisega 

za razglašanje Njegove Najsvetejše Besede svetu.) 

Moja hči, Opozorilo bo vsem ljudem dokazalo pristnost teh Mojih Svetih Sporočil, ki jih 

dajem svetu. Nikoli ne smeš dvomiti v njih. Nobeno Sporočilo ni bilo okuţeno na kakršen 

koli način. 

Nobeno od njih ni kontaminirano na kakršen koli način. 

Pripravite se na Opozorilo in povejte svoji druţini in otrokom naj zmolijo kratko molitev za 

odpuščanje svojih grehov. 



Zdaj vam bom dal posebno Kriţarsko Molitev za svet, da bi pomagal dušam. Ostanite močni 

v času velikega dejanja Usmiljenja, ki ga bom zdaj dal svetu. 

O moj Jezus, ohrani me močnega v času te preizkušnje Tvojega velikega Usmiljenja. 

Podeli mi milosti, ki jih potrebujem, da postanem majhen v Tvojih Očeh. Odpri mi oči 

za Resnico Tvoje obljube večnega odrešenja. Odpusti mi grehe. Pokaţi mi Svojo 

Ljubezen in mi podaj Svojo Roko Prijateljstva. Sprejmi me v naročje svete druţine, da 

bomo lahko vsi spet postali eno. Jezus, ljubim Te. Od danes naprej Ti obljubljam, da 

bom razglašal Tvojo Sveto Besedo brez strahu v svojem srcu in s čistostjo duše, na veke 

vekov. Amen. 
 
Nikoli se ne bojte tega velika Dejanja Mojega Usmiljenja, ki se mora zgoditi ali pa se bodo 

narodi uničili med seboj. 

Večino človeštva se bo spreobrnilo, toda bitka za duše se bo zdaj okrepila. 

Vaš ljubljeni Jezus  

Odrešenik vsega človeštva 

 

 


