
Mnogi so poklicani, a malo je izvoljenih, da bi Mi ostali zvesti 

Sobota, 2.avgusta 2014 ob 10:16 

 

Moja ljubljena hči, slediti Mi na tem Mojem poslednjem potovanju, da bi izpolnili 
Zavezo Mojega Očeta lahko primerjamo s skupino plezalcev, ki se vzpenjajo na 
goro. Vedite, da je to visoka gora, težek teren, poln ovir, ki celo izkušenim 
planincev predstavlja probleme, ker je poln presenetljivih in nepričakovanih 
ovinkov in zavojev na vsaki ravni in v vsakem kotu. Za tiste, ki zaupajo temu kar 
govorim in Mi sledijo z odprtim in pripravljenim srcem, bo to potovanje laţje kot 
drugim. Kajti mnogi na začetku potovanja morda samozavestno preveč hitijo in 
delajo velike skoke pri poskusu plezanja na vrh. To so ljudje, ki bodo najbolj 
trdo padli in njihov sestop na vznožje bo najbolj boleč. 

Drugi, ki niso izkušeni plezalci, ampak sledijo jasnim navodilom, ki so jim dani 
od Njega, Ki jih vodi, bodo večinoma prvi dosegli vrh. Njihovo zaupanje, njihovo 
potrpljenje in pripravljenost doseči vrh za vsako ceno, jim bodo podelili veliko moči in 
navdušenja, ki ju bosta podpirala pri njihovem vzponu na vrh. Tisti, ki se praviloma ne 
ustavljajo in pijejo, da bi pogasili ţejo se bodo izsušili in tistim, ki so pozabili vzeti s 
seboj hrano, bo nemogoče ohraniti moč. 

Vsak korak na tem potovanju prinaša nove izzive, nevarne krivine in nemogoče 
skaline, preko katerih je skoraj nemogoče preplezati. To zahteva močno 
osebnost z zdravim razumom in telesom, da bi pri vzponu navzgor obdrţali smer. 
Ugotovili bodo, da bodo zamoteni od drugih, ki so izgubili vero v lastno sposobnost 
orientacije na njihovi poto na goro, in ti bodo stalno poskušali, da bi jih odvrnili od 
njihove naloge. 
Potem bodo še drugi, ki so ljubosumni na tiste, ki delajo velike korake naprej in 
poskušali bodo ovirati plezalce z nastavljanjem pasti in drugimi ovirami, da bi jih 
upočasnili. Te razočarane in ljubosumne duše, bodo storile vse, kar je v njihovi moči, 
da bi odločnega in zavzetega plezalca odvrnile od tega, da bi dosegel vrh. Ustvarjali 
bodo laţi in poskušali tiste na potovanju prepričati, da se ustavijo – obrnejo iz strahu 
pred velikimi nevarnostmi, ki bodo pred njimi. Rekli jim bodo, da je gorski vodnik 
neprimeren, da bi jih privedel na vrh, da bodo zaradi tega izpostavljeni veliki 
nevarnosti, če bodo tako nespametni in nadaljevali pot, ki je nevarna in teţka. 

In tako se bo Moje potovanje nadaljevalo do Dne, ko Bom spet prišel. Mnogi so 
poklicani, a malo je izvoljenih, da bi Mi ostali zvesti. Nekateri so poklicani in Mi 
sledijo. Potem pa Me izdajo. Njihovo sovraštvo do Mene je nekaj najhujšega, 
kajti oni so tisti, ki so Mi pripeljali duše na tem potovanju za Odrešenje. Če se 
ne bodo uprli Satanovim skušnjavam, ki seje v njihove duše strašne laži, bodo 
oni tisti, ki Mi bodo odtegnili duše. 
 

Samo tisti s ponižno dušo, z nežnim srcem – brez vsake zlobe, napuha in jaza - 
bodo uspešno dosegli vrh gore. Ko bo prišel ta dan, ne bodo tisti, ki so se oddaljili 
od Mene in Me izdali našli nobene kraja, kamor bi se lahko zatekli, kajti poti, ki vodi 
na vrh ne bo več. 

Vaš Jezus 

 

 



Številni ljudje se izrekajo, da so Kristjani, vendar Me ne ljubijo 

Torek, 5. avgust 2014 ob 14:16 

Moja predraga hči, zdaj, ko se je razširila Resnica o tem kaj prihaja Mi povsod sledi 

spreobrnjenje, molijo se Moje Molitve za človeštvo. Moj Ostanek bo rastel in se 

mnoţil, tako kot tudi Moji sovraţniki. Kamor gre Moja Vojska, ji bodo sovraţniki tega 

Dela brez usmiljenja sledili. Bojevanje, brcanje in pljuvanje strupa, prepoznali jih 

boste po zlu, ki se izliva iz njihovih ust. Prepoznali boste Moje, preko načina s 

katerim bodo poniţani v Mojem Imenu.  

Nikoli ne smete izgubiti poguma, ko se soočate z sovraštvom. Morate razumeti, kdo 

je na delu v teh primerih in ga ne priznavati, kajti tako ga le še omogočate. Vpliv 

zlobnega nad Boţjimi otroci se kaţe in so mu priča oddelki, ki ločujejo narode; 

umore; preganjanje in poskusi, da se izbriše Krščanstvo.  

Številni ljudje se izrekajo, da so Kristjani, vendar Me ne ljubijo. Ţalijo Me in Mi 

povzročajo veliko sramoto. Druge ostro sodijo in ne čutijo nobene krivde ali 

obţalovanja, ko obrekujejo druge – le gorečo ţeljo za spodbujane sovraštva. 

Strahopetci, vsi tisti, ki se skrivajo za tančico verske poboţnosti in si drznejo izjavljati, 

ali je drug človek vreden, da Mi sluţi, ali ne. Drznejo si narekovati drugim svoje 

znanje, kar sami mislijo, da pomeni biti Kristijan, ko pa so sami polni sovraštva do 

Mene. Nikoli se ne smete ukvarjati s človekom, ki ima sovraštvo v svojem srcu, ko 

reče da govori v Mojem Imenu. Ignorirajte ga. Molite zanj. Kajti, če Me resnično 

ljubite, boste pokazali sočutje do vseh. Ne boste sodili drugega; ga obrekovali; širili 

laţi o njem in si nato drznili trditi, da ste od Mene. Stran od Mene. Kmalu boste prišli 

pred Mene in boste morali odgovarjati za svoja dejanja.  

Krščanstvo je ţivljenjska sila, ki ohranja svet. Jaz Sem Luč, ki je ločila noč in dan in 

brez Mene, bi se spoprijemali  v temi. Pridite z Menoj, kot sem vas poklical – ali pa 

sploh ne pridite. 

Vaš Jezus 

 

 

Moj Sin ni poslal nikogar, da bi vas odvračal od teh Sporočil 

sreda, 6. avgust 2014 ob 13:00 

 

Moji ljubljeni otroci, bodite pozorni na tiste, ki vas preganjajo v Imenu Mojega Sina, 
Jezusa Kristusa, medtem, ko se bodo skrbno skrivali za pročeljem svetosti. Hudič ne 
bo nikoli tako prisoten, kot je v resnici, ker je preveč zvit. Namesto tega se vam bo 
pribliţal po tistih dušah, na katere ima vpliv pod pretvezo ljubezni in mnogi bodo 
podlegli tej prevari. Besede, ki jih uporablja izgledajo pomirjujoče in vabljive, vendar 
bodo v vaših dušah zapustile slab občutek. 

Ko so bile svetu na ukaz mojega Večnega Očeta dana Sporočila, vam le – ta ne 
postavljajo zahtev. Nikoli ne bodo človeku podelila moč nad vami, da bi vas pripravila 
do tega, da bi katerikoli ţiveči osebi prisegli zvestobo. Vsa čast mora biti Boţja. 
Noben človek vam ne more obljubljati odrešenja, kajti to lahko prihaja le od Boga. 



Lahko pripravljate svoje duše, kot vas je učil moj Sin, Jezus Kristus in prejemate 
Zakramente. Lahko sprejemate Darove Milosti, dane po meni, Brezmadeţni Devici 
Mariji, vendar ne potrebujete od nikogar dovoljenja, da bi postali vredni sluţiti 
mojemu Sinu v tej ali kateri koli drugi misiji, odobrene v Nebesih. 

Varujte se sovraţnikov Mojega Sina, ker so prisotni vsepovsod in delajo vse, kar je v 
njihovi moči, da bi zaslepili človeštvo pred Resnico Obljube Mojega Sina, da Bo spet 
prišel. Kmalu Se bo vrnil in potem se bo razodela Resnica, in na dan bo prišlo vse, 
kar Je obljubil. Do velikega Gospodovega Dne se morate osredotočiti samo na 
mojega Sina in Njemu podeliti vse svoje zaupanje. Moj Sin ni nikogar poslal, da bi 
vas odvrnil od teh Sporočilih, zadnjih te vrste, in kdor trdi nasprotno, ne prihaja od 
Njega. 

Zaupajte, zaupajte, zaupajte v Usmiljenje Mojega Sina. Prisluhnite temu, kar vas je 
učil – vse je zajeto v Svetem Pismu. Njegova Beseda je enostavna. Ni zapletena. 
Sledite samo Njegovim Naukom, ki zaobsegajo preko 2000 let in potem boste našli 
svoj mir. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

Moja Beseda, bodo govorili, povzroča tako žalitev, da bo veljala za 
politično nekorektno 

Četrtek, 7.avgust 2014 ob 23:40 

 

Moja ljubljena hči, če ne Bi imel potrpljenja, bi Moja kazen sedaj doletela nepravične, 
ki bičajo Mojo Cerkev na zemlji. 

Sovraštvo proti Krščanstvu vas bo doletelo na tri načine. Prvi je svetovni odpad od 
vere, ki ga bo vodil Moj smrtni sovraţnik, ki vara svet v tem, da odklanja vse kar je od 
Mene in Me meče v puščavo in pusti trohneti. Drugi izhaja iz razumarstva in 
človeškega prirejanja Moje Besede po učiteljih, ki širijo Mojo Besedo , in ki niso 
napolnjeni z duhom Resnice in so namesto tega polni samo pravičnosti in napuha. 
Imajo se za tako izkušene, da verjamejo, da podajajo razlago Mojih n Naukov, ki 
ji z novimi zakoni dodajo in prilagodijo temu, kar sem Jaz učil, da bi ustrezalo 
njihovim lastnim sebičnim potrebam. In potem so še tisti, katerih srca so iz kamna 
– mrzla, brez čustev in napolnjena z globokim sovraštvom do Mene in do vseh tistih, 
ki vidno prakticirajo krščanstvo za vse. 

Vpliv hudiča se kaţe na tako mnoge načine, da človek sam po sebi ni sposoben 
upreti se zahtevam, ki mu jih postavljajo vse te tri skupine, ki ga bodo poskušale 
zaustaviti, da bi oznanjal Resnico Boţje Besede. Moja Beseda, bodo govorili, 
povzroča tako žalitev, da bo veljala za politično nekorektno in to bo postavljeno 
kot glavni razlog, da se korenito spremeni obraz Krščanstva. Samo preprosti, 
ljudje, ki Me ljubijo kot mali otroci, mi bodo ostali zvesti, kajti preostali bodo preveč 
zaposleni s spremembami v zvezi z interpretacijo Moje Besede. Med tem časom pa 
se bodo duhovniki, ki Sem jih poklical k pričevanju Resnice, pripravljali da ohranijo 
Resnico. 

Skrivanje Resnice, bo prineslo strašno temo. Njeno spreminjanje je 
zasmehovanje Mojega Križanja. Podajanje nadomestka za Resnico pomeni 
popolnoma Me zatajiti. Največji krivci bodo tisti, ki se hvalijo s poznavanjem Mene – 



njihova svetost skriva ponarejanje in njihove besede kot njihova dejanja, vas ne bodo 
nikoli pritegnila k Meni, kajti Sveti Duh ne bo prisoten v njihovih dušah. Kadar ni 
prisoten Sveti Duh, bodo ti izdajalci - pritegnili temo v druge duše, ki bodo pozdravile 
njihove laţi z navdušenjem. Vse to ponarejanje bo nosilo znak hudobca – greh 
napuha - vrata v puščavo. Ko se enkrat ta vrata odpro, bodo skozi njih pritekle vse 
druge nepravičnosti in duše vseh tistih, ki so zapadli brezverstvu, bodo izsušene. 

Brez Resnice boste živeli v svetu, v katerem vam ničesar kar boste slišali ne bo 
prineslo Miru. Brez Luči Moje Prisotnosti ne bo sijalo sonce- postalo bo temno in 
medlo, ostvarila se bo megla, da smrtnemu človeku ne bo uspelo, prinesti svetlobe 
tako, da tisti, ki imajo oči in ki so se upirali videti, ne bodo več videli, medtem ko bodo 
tisti, ki so videli in sprejeli Boţjega Duha spregledali. 

Vaš Jezus 

 

 

Mati Odrešenja: Humanizem bo postal nadomestek za Krščanstvo, 
kjer ne bo izrečena nobena omemba Boga 

Petek, 8.avgust 2014 ob 21:15 

Moj otrok, bodite si na jasnem, da se bodo Kristjani, medtem, ko so po vsem svetu še 
naprej preganjani in zasramovani, razcepili med seboj. Vsak sam zase; vsak po svoji 
lastni ţelji in vsak s svojo lastno razlago v zvezi s tem, kaj resnično pomeni, sluţiti 
mojemu Ljubemu Sinu. 

Medtem, ko so ljudje prestrašeni zaradi terorja, ki ga morajo Kristjani preţivljati vsak 
dan po rokah hudobnih ljudi, se morajo zavedati, da je to le ena oblika bičanja, ki jo 
morajo prenašati tisti, ki oznanjajo Jezusovo Besedo. Vlade, človekoljubne 
organizacije in druge sile, ki trdijo, da podpirajo dobrobit človeštva, poskušajo vse, da 
bi spodkopale Krščanstvo. Humanizem bo postal nadomestek za Krščanstvo, kjer ne 
bo izrečena nobena omemba Boga. 

Humanizem, racionalizem, ki ju uporablja hudič, da spodbuja ljudi, da bi 
uporabljali znanost zato, da bi spodkopali Božanstvo mojega Večnega Očeta, 
bosta pogoltnila svet. Na zunaj bodo njegovi prijazni toni prepričali vsakega 
človeka, ki v svojem srcu ne nosi nikakršne ljubezni do Boga, da je bolj zaţeljen kot 
Resnica. Zadnji cilj sovraţnikov mojega Sina je prepričati človeka, da humanizem 
nadvladuje Boţjo Besedo. Humanizem jim sluţi kot zvita pretveza izdajalcev znotraj 
Cerkve mojega Sina, ki bi radi veljali za ljubeče in skrbne, glasnike za potrebe drugih. 
S priţnic bodo v Krščanskih Cerkvah pridigali humanizem in njegove prazne obljube, 
dokler sploh ne bo več jasnega govora, o rešitvi vaših duš. Greh bo opuščen, bo 
samo pot za odklanjanje konfliktov v svetu, ne bo pa priznan kot nekaj resničnega. 

Spustila se je največja prevara vseh časov in kmalu vam bo vsem teţko ostati zvesti 
Resnici. Resnica prinaša razumevanje in udejanjanje tega, kar potrebujete, da bi 
dosegli resnični mir in ljubezen v vaših dušah. Pomeni tudi, da boste spoznali 
Ljubezen kot tudi Boţjo Pravičnost. Pomeni tudi, da se boste zavedali Boţjega 
Usmiljenja. 

Kadar bo omemba greha izbrisana in ko se Cerkev mojega Sina ne bo več 
ozirala na pomembnost rešitve vaših duš, potem boste vedeli, da je prišel čas 
in da je prihod mojega Sina blizu. 

Vaša ljubljena Mati, Mati Odrešenja 



Ne vznemirjajte svojih src, ne prepirajte se o Meni, niti Me ne 
poskušajte ukaniti, ker to ne bi služilo ničemur 

Sobota, 9. avgust 2014 ob 17:43 

Moja ljubljena hči, ko besnijo viharji in ko se lomi mir, vedite, da se bliţa čas za Moje 
Posredovanje, da udarim. Vsepovsod, kamor se človek ozre, bo videl nastajanje 
nereda in nekateri bodo rekli, da se je čas pribliţal. Dokler vidite izbruhe vojn na 
različnih koncih sveta in ko se kopičijo nove doktrine in se trosijo med duhovno 
sestradane, ki jih bodo kot prve privabili kot čebele na med, samo tedaj ste lahko 
prepričani o velikih spremembah, ki bodo pospešile Drugi Prihod. 

Oblaki se bodo zbirali pred viharji in viharji bodo besneli preden končna strela 
udari iz nebes. Znamenja postajajo bolj jasna za tiste z očmi, ki lahko vidijo ostali pa 
bodo le mislili, da je na svetu malo pravice – prevrati kot so ţe bili prej - kot so vedno 
bili. Toda zavedajte se, da se bodo napovedane prerokbe dogodile in da jim bodo 
mnogi priče pred Velikim Dnem. 

Ne vznemirjajte svojih src, ne prepirajte se o Meni, niti Me ne poskušajte 
ukaniti, ker to ne bi služilo nobenem drugemu namenu kot povzročati, da strah 
razjeda vaša srca. Muči Me, da Sem priča razkola v svetu; boli Me, ko vidim zlobo, 
ki vodi do pobijanja nedolţnih in prizadejanje trpljenja slabotnim. Boli Me, ko vidim 
tolike v temi, ki točijo solze ţalosti, ker ne verujejo v bodočnost. Nimajo nobene vere 
v Mojo Obljubo, da bom zahteval nazaj Moje Kraljestvo in da prinesem slavo 
človeštvu. Oh, kako Me to ţalosti in kako hrepenim, da bi prinesel tem dušam tolaţbo 
Moje Ljubezni in ţelim prinesti mir v jedro njihovih duš. 

Kadar razdor, ki prizadeja svet in raste z vso močjo, morate odloţiti vsa vaša oroţja, 
vsako zahtevo po obrambi pred Mene, da bi se zaščitili in potem Me pokličite s to 
molitvijo. 

Križarska Molitev (163) Reši me pred preganjanjem 

O Jezus, obvaruj me bolečine preganjanja zaradi Tvojega Imena. Pritegni me k 
Svojemu Srcu. Odstrani iz moje duše napuh, pohlep, hudobijo, sebičnost in 
sovraštvo. Pomagaj mi, da se resnično predam Tvojemu Usmiljenju. Odstrani 
moje strahove. Olajšaj mojo bolečino. Obvaruj me vsega preganjanja, tako da 
Ti sledim kot majhen otrok v zavedanju da so vse stvari pod Tvojim Nadzorom. 
Zaščiti me pred sovraštvom tistih, ki trdijo da pripadajo Tebi, a Te v resnici 
zavračajo. Naj me njihovi ostri jeziki ne bičajo in njihova zlobna dejanja ne 
speljejo s Poti Resnice. Pomagaj mi, da se osredotočim samo na Tvoje 
Kraljestvo, ki prihaja in da z dostojanstvom vztrajam zoper kakršnekoli žalitve, 
ki jih bom morda prestajal v Tvojem Imenu. Podari mir moji duši, duhu in srcu. 
Amen. 

Prosim ostanite mirni, ko viharji naraščajo kajti, če ne boste popolnoma zaupali 
Vame, boste omahovali in vaša bolečina, ko ste priča, kako se zlo prikriva kot dobro, 
bo postala neznosna. Zaupajte Vame. Nikoli ne odstopajte od Mojih Naukov in molite 
s prepustitvijo svoje duše, brez zlobe, kakor se pričakuje od vas kot Mojega 
privrţenca. Če boste to storili, boste osvobojeni in nič vas ne bo ponovno teţilo. 

Vaš Jezus 
 

 

 



Prosite in boste prejeli. Ostanite molčeči, stisnjenih ustnic, pa vam 
Jaz ne morem odgovoriti 

Nedelja 10. avgusta 2014 ob 18:00 

Moja srčno ljubljena hči, razmere so se spremenile in sledile bodo mnoge 
spremembe, kot je bilo napovedano. Ne bodite prestrašeni, ker Sem vam 
velikokrat dal Svojo Besedo, da se bo vse končalo z Mojim Velikim 
Usmiljenjem, ki bo vsako dušo poneslo v Svetlobo Moje Ljubezni in Sočutja. 
Bojte se samo Moje Pravičnosti, toda kadar se sprosti, vedite, da bo to dovoljeno v 
dobro drugih in za rešitev sveta. Jaz izvršujem kazni le zato, da sovraštvu preprečim, 
da bi se širilo in da v tistih dušah, ki so počrnele od madeţa greha, prebudim kakršno 
koli ljubezen, ki morda še vztraja v njih, tako da bodo prišle k Meni. 

Zakaj človek, posebno še poboţen človek, misli, da ve več kot Jaz? Da je bolj 
inteligenten kot Tisti, ki ga je ustvaril? Da njegova razumska presoja vseh stvari od 
Mene lahko izkorenini Mojo Navzočnost? Človeška prevzetnost in ponos zaradi 
lastne sposobnosti bosta njegov padec. Človek nima druge moči kot tiste, ki se 
nahaja v njegovi duši. Vera, kadar je čista, je mogočna stvar, in po veri, in samo po 
veri vam Jaz, Jezus Kristus, prinašam upanje, ljubezen ter veselje. Samo Jaz lahko 
človeku dam moč z velikimi darovi, če Me ne prosi zanje, mu jih Jaz ne morem vsiliti 
proti njegovi svobodni volji. 

Prosite in boste prejeli. Ostanite molčeči, stisnjenih ustnic pa vam Jaz ne morem 
odgovoriti, ker ne pridete k Meni. Vedno se obračajte Name in Me prosite za vsako 
milost, kajti Jaz bom vselej odgovoril na vaš klic. Ne obrnite Mi hrbta in ne recite – 
vse bo v redu, ţivljenje bo poskrbelo samo zase. Ţivljenje mora biti zasluţeno. 
Večnost je Dar od Boga in je podarjena tistim, ki zanjo prosijo. Ţal bodo mnogi 
zapravili svojo priloţnost Večnega Ţivljenja, ker mislijo, da je človeštvo močnejše kot 
kateri koli Bog, ki morda obstaja ali pa ne. In tako si bodo narekovali svojo lastno 
usodo ter bodo obrnili hrbet Večnemu Ţivljenju zaradi greha napuha, tako trmasti so. 

Zanikali so Me v svojem ţivljenju na zemlji in zanikali Me bodo, ko bom Jaz stal pred 
njimi z razširjenimi rokami na Veliki Dan. Obrnili se bodo proč in odkorakali v levji 
brlog, kjer ne bodo nikoli našli niti trenutka miru. 

Vaš Jezus 

  

Krščanstvo bo osovraženo, ker se bo nanj gledalo kot na oviro za 

osebno svobodo. 

Ponedeljek, 11. avgust 2014, ob 19:36 

Moja draga ljubljena hči, svet je preplavljen z novo obliko duhovnosti, ki obsega 

verovanje v višje bitje – nekoga, ki ga imenujejo kristus – vendar nisem Jaz, Jezus 

Kristus, tisti, ki ga imajo v mislih. Satan, v podobi Luciferja, omenjen kot Kralj Luči, je 

malikovan ne kot zla entiteta, ampak kot nekdo, ki opravlja delo za Boga. To 

ideologijo odobravajo tajne sekte, ki nameravajo uničiti Krščanstvo. Mnoge bo 

potegnilo v okultne in čarovniške prakse, ker koprnijo po vznemirljivosti. Ko bodo 

enkrat pritegnjeni, bodo postali lutke, sčasoma pa obsedeni od hudobca. 

Mnogi ljudje so sestradani duhovne zadovoljitve in hrepenijo po miru. Katera koli 

ideologija, ki zatrjuje, da jim prinaša samoizpolnitev, mir, spokojnost in globlje 

razumevanje njihove človečnosti, bo zanje privlačna.  



Toda mnogim se bo upiralo, da bi hodili za Menoj, Jezusom Kristusom, ker Me je 

druţba obsodila na drobovje zemlje. Kljub temu pa bodo pomirjeni, ko jih bodo 

hranili z lažno doktrino, da vse poti vodijo k Bogu. To je laž, ker k Bogu lahko 

pridete samo po Meni, Njegovem edinorojenem Sinu, Jezusu Kristusu. 

Jaz sem Eno v Njem, Ki je ustvaril vse stvari. Samo en Bog je, in Jaz, Jezus Kristus, 

Sem Beseda, ki je postala meso, zato da bi človeštvo zopet lahko postalo celovito. 

Brez Mene nikoli ne morete biti izpolnjeni, ne v tem ţivljenju ne v prihodnjem. 

Svetu bo rečeno, da je najpomembnejši cilj, h kateremu je treba stremeti, svoboda – 

svoboda za vsako ceno. Toda zares častiti Boga pomeni, da izgubite svojo zmoţnost 

sluţiti zgolj vašemu lastnemu koristoljubju, in kot tako bo Krščanstvo osovraţeno, ker 

se bo nanj gledalo kot na oviro za osebno svobodo. Sluţiti Bogu, kateremu koli Bogu, 

bo postalo cilj mnogih ljudi, ki iščejo Resnico. Toda kadar ima človek Satana za 

boţanskega, bo Bog – v Svoji neskončni Pravičnosti – uničil tiste, ki častijo zver. 

Zver, ki se skriva med elito in mogočnimi, daje veliko moč tistim, ki širijo laţ, da Jaz, 

Jezus Kristus, ne obstajam. To je največje prekletstvo, ki ga Satan zadaja človeštvu, 

in zaradi človekove slabotnosti le-ta podlega laţem, ki bruhajo iz ust hudobnih. 

Bog je samo eden. Samo ena pot je do Boga. Nobena druga pot, ne glede na to, 

kako bleščeče vam utegne biti predstavljena, vas ne more voditi k Očetu razen 

tista, ki prihaja po Meni, Jezusu Kristusu, Odrešeniku Sveta. 

 

Vaš Jezus 

 

 

Mati Odrešenja: Čas, da se izpolnijo prerokbe iz La Saletta in 

Fatime, je zelo blizu 

Sreda, 13. avgust 2014 ob 14:39 

Moji dragi otroci čas, da se izpolnijo prerokbe iz La Saletta in Fatime, je zelo blizu. Ne 
smete se bati teh časov, rajši jih objemite, ker morate vedeti, da bo končno 
izpolnjena Zaveza Mojega Očeta kot je bila zamišljena. Antikrist bo, končno, 
prevzel svoj sedež v Cerkvi mojega Sina na zemlji in nič ne bo preprečilo tega 
dogodka. Mnogi bodo zanikali prerokbe, ki sem jih razkrila svetu in mnogi se bodo 
podali v nevarnost. Tisti, ki odklanjajo sprejetje opozoril danim svetu in ki sledijo 
Boţjim sovraţnikom bodo izpostavljali svoje duše nevarnosti in za te zavedene duše 
prosim, da pogosto molite. 

Trenutno se bije boj za človeško raso in za rešitev vseh Boţjih otrok in tisti, ki trdno 
stoje za Resnico in za vsem tem, kar je moj Sin razodel svetu, so v veliki nevarnosti. 
Nikoli ne morete vzeti en del Njegove Besede, ali Svetega pisma in ga 
zamenjati za nekaj bolj priljubljenega, kar je za vas bolj udobno. Nikoli ni lahko 
sprejeti Resnice, ker lahko vcepi strah celo v srca najbolj junaških in pogumnih 
Kristjanov. Resnica je vedno zanikana, ko je bilo trnje poloţeno na Sveto Glavo 
mojega Sina Jezusa Kristusa so duhovniki in starešine istočasno molili v templju in 
slavili Boga, medtem ko so Ga njihove čete kriţale, ko je umrl na Kriţu. To se je 
zgodilo takrat in to se bo zgodilo, ko se bo svet maščeval Boţji Besedi in jo bo 
spreobračal na vse načine. Jaz vas resno prosim, dragi otroci, da sprejmete Resnico, 
kar pomeni, da boste laţje korakali proti Kraljestvu Nove Dobe.  



Brez poznavanja tega, kar vam je bilo povedano, bi mnoge duše zapadle zmoti in 
objele zver. Če bodo povzdigovali sovraţnike mojega Sina, se bodo odpovedali vsaki 
osebni pravici in svobodi, predali bodo svoje duše hudobcu. 

Strah pred Resnico lahko vodi v mrţnjo, ker jo je zelo teţko pogoltniti. Mrţnja vodi v 
jezo in jeza v sovraštvo. Sovraštvo proti tej misiji in vsaki drugi misiji pred njo, se bo 
stopnjevalo in tiste, ki ljubijo, mene, Boţjo Mater, bodo podţigali, da jo zanikajo. Kako 
me ţalosti, kadar zlorabljajo moje ime za napade na Besedo Jezusa Kristusa, enega 
in edinega Odrešenika človeštva. Zmeda se bo raztresla na moje Marijanske 
skupine, tako, da bodo začeli dvomiti opozorilom, ki so mi bila naročena, da jih 
predstavim svetu v La Salettu in Fatimi. Ljudje se bodo izogibali temu kar sem 
rekla in verjeli bodo, da so bile prerokbe dane za drug čas v daljni prihodnosti. 

Ko bo izbruhnil nemir, in ko bo Nauk, zajet v Knjigi mojega Očeta, na novo spisan in 
predstavljen svetu kot, da je avtentičen, bodo razumeli Resnico samo tisti s pravim 
razločevanjem. Zelo veliko morate moliti za preţivetje Cerkve mojega Sina, 
Njegovega Telesa na zemlji, tako, da ni zavrţen, vrţen psom. Ko nastopi ta dan, bo 
posredovala Boţja Pravičnost in človeštvo bo končno razumelo, kako je, če si 
pahnjen v temo. Dan, ko bo Božja Luč ugasnila je čas, ko se bodo izpolnile vse 
reči, kot je bilo prerokovano. 

Vaša ljubljena Mati 
Mati Odrešenja 

 

 

 

Vedno se varujte delitev, ki ste jim priča v svetu 

Sreda, 13. avgust ob 16:03 

Moja ljubljena hči, Satanov bes še nikoli ni bil tako silovit kot sedaj, ko povzroča 
vsakovrstno trpljenje Boţjim otrokom na vseh koncih sveta. Večji kot je razdor, večja 
je njegova prisotnost in vpliv. Toda sam po sebi je nemočen in samo z vplivom, ki ga 
ima na tiste, ki so odprti zanj, lahko povzroča tako diabolično preganjanje. Čim več 
duš ujame, tem hujše je preganjanje in večje njegovo mučenje. Če mu ljudje, ki so Mi 
zvesti dovolijo, da ustvarja zmedo in obup v njihovih srcih, izliva strup najhujše vrste. 
Potem se dogaja, da se obrnejo drug proti drugemu, se borijo in razdvajajo, dokler jih 
enega za drugim ne uniči. 

Vedno se varujte delitev, ki ste jim priča v svetu, bodi si v politiki, veri ali med Mojimi 
privrţenci, kajti vedno bo le ta zasidrana v pristanu zveri, katere oblast nad 
človeštvom prihaja h koncu. Nikoli se ne bo ustavil niti za sekundo v svojem načrtu, 
da bi uničil vsako vdanost Meni, Jezusu Kristusu. 

Šele ko boste sprejeli Mojo Besedo, kot vam jo sedaj dajem, boste našli milost, in Me 
prosili naj vas vodim skozi blodno minsko polje. Nihče izmed vas ni dovolj močan v 
svoji veri, da bi se boril proti vplivu hudobca. Brez vsakodnevne molitve s katero Me 
rotite za Mojo Pomoč, ne boste mogli obstati blizu ob Moji Strani. Samo kadar Vam 
podarjam take milosti, boste postali hrabri in imeli moč, da boste ostali zvesti Meni. 
Samo tedaj vas bo Resnica drţala pokonci. 

Vaš Jezus 

 



Tisti, ki ovirajo Voljo Boga v Njegovem Načrtu, da reši duše, si bodo 
nakopali Srd Mojega Očeta. 

Četrtek, 14. avgust 2014, ob 15:00 

Moja predraga hči, Jaz ţelim, da bi se vedelo, da tisti, ki ovirajo Voljo Boga v 

Njegovem Načrtu, da reši duše, si bodo nakopali Srd Mojega Očeta. 

Kadar je po Boţanski Volji Mojega Očeta človeku dano veliko darilo in ga potem ta 

zavrţe, Moj Oče joka. Toda, kadar človek poskuša ustaviti, poškodovati ali  

poseči v Moj načrt za dokončanje Očetove Zaveze, da bi prinesel svetu 

odrešenje, bo zelo trpel zaradi tega. Ko človek verjame v svojo lastno moč, bolj kot 

v moč Boga, postane nemočen. In kadar Me človek objame, kakor Juda, Mi 

govori, da Me ljubi, Me poljubi na lice, nato pa Me izda, ni nič boljši od tistega, 

ki Me je izročil Mojim rabljem. 

Človeštvu Sem prinesel velike milosti v teh časih. Jaz prinašam človeku velika Darila 

s to misijo, in kaj počne? Pljuva Mi v Obraz, tako polno ljubosumja, prezira in 

sovraštva  ima v svoji duši. Tiste, ki to počno, bo preplavila globoka ţalost, ki jo 

prinaša osamljenost, kakršne si še niso predstavljali. Trpeli bodo bolečino ločenosti 

od Boga v tem ţivljenju na Zemlji, in ko se to zgodi, bodo vedeli, da je to povzročilo 

izdajstvo Mene, Jezusa Kristusa, njihovega enega in edinega Odrešenika. Prav tako 

bodo razumeli celoten obseg Mojega Velikega Usmiljenja, danega s tem trpljenjem 

na zemlji, Jaz jim dajem priloţnost, da se pokesajo in postanejo zopet celoviti. Ko 

bodo  z dostojanstvom sprejeli Mojo Voljo, jim Bom prinesel ţivljenje v Mojem Novem 

Kraljestvu. 

Zbudite se in razumite, da je Moja edina ţelja, da vas nosim v Mojih Ljubečih Rokah. 

Nisem vaš sovraţnik –  Ljubim vas in ţelim vas s hrepenenjem, katerega ste 

nezmoţni doumeti. Pošiljam preroke, ne da vas prestrašim, temveč da vam 

razkrijem Resnico, tako da lahko prinesem Večno Odrešenje vsem, še posebno 

tistim, ki so ga od vseh najbolj nevredni. 

Pridite. Prisluhnite Mojemu Klicu – Moj Načrt bo doseţen ne glede na to, koliko mu 

nasprotujete. Polna resnica o tem, kaj je potrebno za vas, da si povrnete vašo, od 

Boga dano pravico do vaše dediščine, bo kmalu razkrita. Ko Jaz pridem s to novico, 

jo morate sprejeti ali pa izgubite svojo dušo. 

Vaš predragi Jezus 

 

 

Mati odrešenja: Mojega Sina ne morete srečati fizično, vendar Ga 

boste spoznali v vsakem pogledu 

Sobota, 16. avgust 2014 ob 20:15 

Moji dragi otroci, mnogi ljudje od časa do časa iščejo mojega Sina, Jezusa Kristusa, 

v njihovih ţivljenjih. Kadar duša odkrije mojega Sina, je to potovanje, ki ga mora 

prehoditi po različnih poteh in v različnih etapah. Ko se pribliţate mojemu Sinu, bo to 

boj in tega morate pričakovati. Ko se pritegnete k Njemu,  Mu boste postali podobni 

in Njegove poteze vam bodo postale znane.  



Mojega Sina ne morete srečati fizično, vendar Ga boste spoznali v vsakem pogledu. 

Občutili boste Njegovo Ljubezen. Njegova Bolečina bo postala vaša. Deleţni boste 

njegove neţnosti in doţiveli veselje zaradi Njegove brezpogojne Ljubezni do 

človeštva, ki bo postalo vaše. Njegovo Potrpljenje se bo naselilo v vašo dušo in 

Njegova Beseda se bo ukoreninila v vas z razumevanjem tega, kar vam bo dano po 

Svetem Duhu. 

Če resnično ljubite mojega Sina, boste postali ponižni kot On z gorečo željo, da 

bi Mu služili, naj stane kar hoče. Nekatere duše sčasoma doseţejo duhovno pot 

popolnosti, vendar ne bodo zaključile potovanja, če ne bodo predale vsega svojega 

zaupanja Bogu. Če duša omahne na poti, ji bodo podeljene milosti, da se pobere in 

nadaljuje svoje potovanje. Toda kadar se duša kosa z mojim Sinom, in se smatra 

zasluţno, da izziva Besedo, ki je Meso postala, se bo ločila od Boga. 

Oseba, ki najde Jezusa v tem ţivljenju na zemlji in ki Mu verno sluţi, bo uţivala mir. 

Nič drugega na tem svetu je ne bo moglo več zadovoljiti. Če se duša, ki je postala 

zaupna z mojim Sinom, loči od Njega, bo trpela strašno muko. Spoznati Ga in živeti 

v Njegovem Srcu, ta bolečina ločitve je najhujša bolečina, ki jo človek pozna. 

Kadar ste v skušnjavi, da bi izzivali Kristusove Nauke ali kadar Ga kakorkoli 

prevzetno odklanjate, se zavedajte, da vam nič več na tem svetu ne bo prineslo miru, 

ljubezni ali veselja, ki prihaja od Njega. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

Skrbi naj vas najprej za vašo lastno dušo, nato molite za druge. 

Nedelja, 17. avgust  2014 ob 17:18 

 

Moja draga ljubljena hči, naj ne bo razdeljenosti med Mojimi privrţenci pri tej misiji za 
reševanje duš, kajti to je ţelja tistega, ki Me sovraţi. Kadar se Moji ljubljeni Krščanski 
privrţenci razdelijo in kadar se borijo drug proti drugemu v Mojem Imenu, Mi to 
prinaša veliko ţalost. Moja ţalost zajema tudi tiste, ki oznanjajo Mojo Besedo, potem 
pa jo zanikajo, kar škoduje drugim s krutimi nameni, da bi jih zastrupili. 

Vsi Boţji otroci so enaki v Mojih Očeh. Zavedajte se, da tudi dobri med vami niste 
imuni na Satanove skušnjave, kot tudi tisti z obupom in sovraštvom v svojih srcih niso 
imuni na Moje Darove. Vsak od vas je grešnik. Nikoli ne prihajajte Predme in Mi 
pripovedujte, da Me neka duša ni vredna. Ne izdajajte druge osebe pred Menoj 
in jo proglašajte za zlobno: kajti kdo ste vi, če ne samo grešnik v Mojih Očeh? 

Svet je poln ljubezni. Pa tudi poln sovraštva in ravnodušnosti do Mene, Jezusa 
Kristusa, zaradi obstoja greha. Le kadar je greh iztrebljen, bo svet postal celoten. 
Zato se morate pobrigati najprej za svojo dušo in potem moliti za druge. Če boste to 
storili, Bom izlil na vse vas Svoje Usmiljenje. Kadar se človek pred Menoj povišuje in 
slabo govori o drugem človeku, bo stopil pred Moj Sodni Stol zadnji, medtem, ko bo 
prvi človek, ki se pred Menoj poniţa. 



Kdaj boste resnično sprejeli Moje Nauke? Zakaj govorite, da ste Moji, kadar kaţete 
sovraštvo do drugih, nikoli ne boste postali vredni Mojega Kraljestva, dokler ne boste 
odvrgli pretveze samopravičnosti in vašega oklepa napuha. 

Vaš Jezus 

 

Svet je na pragu velikih sprememb 

Ponedeljek, 18.avgust 2014 ob 18.47 

Moja draga ljubljena hči, kadar so Boţji otroci priče sporov in velike krutosti v imenu 
pravičnosti, si zapomnite tole. Zlo povzroča zlo. Če ga povzročite drugim, se bo to 
zgodilo tudi vam. Moja Pravica je vrojena, medtem ko je Moje Usmiljenje obilno, 
Moje Kazni, kadar zadene nehvaležne in zlobne ljudi, se bojte. 

Nobenemu človeku ne povzročam krivice, kajti le- ta ne prihaja od Mene. Toda kadar 
je zlo zadano Boţjim otrokom in kadar se zloba širi, Bom razlil svojo Pravičnost, da 
ne bo nihče od vas podvomil, da so ti časi nad vami. Zloba izhaja iz greha. Duše, ki 
podleţejo grehu, se morajo poskušati hitro odkupiti v Mojih Očeh. Drugače greh 
zagnoji dušo in če bi dvomili, da Satan davi vaše duše, ki so polne sovraštva in 
nasilja, vedite , da je izredno teţko osvoboditi take duše izpod njegove kontrole. 

Ko Satan enkrat dušo napade, bo neprestano mučil to osebo, dokler njeno delo in 
delovanje ne bosta v soglasju s hudobcem. Včasih napadena duša postane 
posedena in samo Jaz, Jezus Kristus, lahko osvobodim tako dušo z eksorcizmom. 
Duša lahko zelo hitro postane posedena, lahko pa traja leta, da se jo osvobodi iz 
stiska kače. Torej, kadar pade Moja Kazen, bo greh izbrisan in bo kaznovala 
hudodelce, ki kradejo ţivljenja drugih. Kaznoval bom tiste, ki jemljejo ţivljenje telesa 
in ţivljenje duše. Noben hudodelec ne bo neviden, ker Moje Oči vse vidijo. 

Toliko veste o Moji Ljubezni. Ni dvoma o tem, kako veliko je Moje Usmiljenje. Toda 
smrtnik ne prepoznava Boţjega Srda, ker o tem niste slišali. Boţja Jeza je resnična. 
Ali verjamete, da bi On dovolil Satanu, da uničuje Njegove otroke in bi sedel in 
gledal? Ali verjamete, da ne Bi kaznoval duš, ki zadovoljijo vsaki Satanovi »muhi« in 
ţelji? Lahko, da, dobre duše ginejo, vendar bodo imele življenje. Lahko, da 
bodo zlobne duše živele, vendar ne bodo imele življenja. 

Svet je na prelomnici velike spremembe, in vse kar je Bog napovedal, se bo zgodilo. 
Vse kar Je rekel, da naj bi se zgodilo, se bo zgodilo. In medtem, ko Sem vam dal 
preroke, da bi vas posvarili, še vedno ne poslušate. Zavračate mnoga osebna 
razodetja dana svetu, da bi bilo človeštvo pripravljeno. Še vedno ne poslušate. 

Moliti morate, da bi bila moč uničenja omiljena, če bi vedeli kaj prinaša bodočnost i, 
bi padli k Mojim Nogam in rotili za Usmiljenje. Tisti, ki jim ni uspelo ohraniti Boţjo 
Besedo ţivo v Mojih Cerkvah na zemlji, bodo odgovorni za izgubo milijonov duš, ki bi 
sicer bile rešene. 

Sramujte se tisti, ki po eni strani oznanjate del Resnice, po drugi pa Me 
preklinjate. Bolečina in ţalost, ki ju moram prenašati zaradi greha in ločitev človeka 
od njegovega Stvarnika, prihaja h koncu, kajti sedaj je Moj Čas. Vedite, da se bo zlo 
v končni bitki za duše stopnjevalo, Božja Kazen pa bo desetkrat večja od tistega, 
kar je zloben človek prizadel svojim bratom in sestram. 

Ne bojte se Moje Ljubezni, bojte se Moje Pravičnosti. 

Vaš Jezus 



Mati Odrešenja : Noben človek nima oblasti, da v Imenu Boga 
škoduje drugemu človeku 

Četrtek, 21. avgust ob 16:25 

Moji dragi otroci, kadar človek preganja sočloveka in mu povzroča trpljenje, Boţji Duh 
ne more ostati v taki duši, ker je v njej naseljen hudobec. Kadar človek preganja 
drugega, mu škoduje, bodisi duhovno ali telesno, pri tem pa opravičuje svoja dejanja 
rekoč, da brani Boţjo Besedo, vedite da je to največji greh, ki ţali Boţanstvo Boga. 

Noben človek nima oblasti, da v Imenu Boga škoduje drugemu človeku, kajti 
tega moj Sin, Jezus Kristus ne bi nikoli opravičeval ali dovolil. Ko katastrofe v 
svetu naraščajo, bodo tisti, ki so krivi strašnih grehov proti Kristusu, opravičevali 
vsako zlo dejanje. Našli bodo vsako opravičilo, da bi zagovarjali svoja zla dela, 
vendar nihče od njih ne bo ušel kazni v Boţjem Načrtu Zveličanja. Človek, ki 
prizadene zlo drugi duši, bo moral odgovarjati za svoj greh zoper Boga, 
Njegovo Stvarstvo in vsakega Njegovega otroka. 

V času velikega odpada, ko je grešnikom teţko razločiti dobro od zla, je pomembno, 
da se spomnite Besed mojega Sina, Jezusa Kristusa. Naj tisti, ki je brez greha prvi 
vrže kamen. Oseba, ki je povzročila strašno trpljenje drugim, bo sojena po njegovih 
ali njenih dejanjih. 

V tem času morate prositi za človečnost in milosti, da bi prepoznali razliko med grehi, 
zagrešenimi proti človeštvu in proti Bogu. Greh je greh, vendar če so zla dejanja 
izvršena v Svetem Božjem Imenu, bodo neposredno sledile težke posledice. 
Kakor se širi sovraštvo, tako se širi tudi Boţja Ljubezen po skromnih in poniţnih 
dušah, kajti te nosijo svetilko Odrešenja v ozadje teme. Samo po Boţji Milosti se 
človek lahko reši greha in bo ponovno odkupljen po tistih dušah, ki brezpogojno 
ljubijo Boga. 

Morate moliti, moliti, moliti za grešnike vsepovsod, kajti tema jih slepi pred Resnico. 
Brez Resnice bo človek potopljen v popolno temo. Molite, da se boste vi, moji otroci, 
lahko zoperstavili gnusobi, ki jo prinaša greh v vaša ţivljenja. Molite za tiste, ki 
preganjajo Boţje otroke, da bi našli v svojih srcih usmiljenje za druge. 

Molite za odrešenje duš in posebno za tiste, ki so dopustili, da je sovraštvo zatemnilo 
njihova srca, in ki so najbolj potrebni Boţjega Usmiljenja. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

Jaz bom oborožil Svoje Angele in izvoljene, da se bodo bojevali s 
tistimi, ki Me sramotijo 

Sobota, 23. avgust 2014 ob 20:00 

Moja predraga hči, dva znaka bosta postala očitna, ko bo mnoţica izbranih duš 
vstala, da bi Mi pomagala pri prevzemu Mojega Kraljestva na zemlji. Prvi znak se 
nanaša na nadutost duš v Moji Cerkvi na zemlji, kjer bo človeški razum, inteligenca in 
častihlepnost uničila pravo vero Mojih svetih sluţabnikov. Ponos in objestnost, skupaj 
z prirojenim hrepenenjem po izkustvu globje vere, ki bo vedno tik izven njihovega 
doumevanja, se bo odraţalo v laţni cerkvi teme. To bo prineslo vzvišeno hierarhijo, ki 
bo rodila neresnice in jalovo vero. 



Drugi znak se nanaša nizkotnost, ko bo človeško telo – sveti Dar od Boga – postalo 
le vozilo, uporabljeno za posvetno občudovanje, ki mu ne bo izkazano nobenega 
spoštovanja. Pomanjkanje morale se bo odraţalo v pomanjkanju spoštovanja do 
človeškega telesa, vključno z zlorabo telesa, kjer je uporabljeno kot sredstvo za 
udeleţbo v hudih dejanjih greha mesa. Pomanjkanje spoštovanja za človeško 
ţivljenje postalo tako pogosto, da bodo mnogi s časoma postali popolnoma imuni na 
grozo telesne smrti, ki jo bodo zadajali zlobni ljudje. 

Očiščenje človeka se nadaljuje, kajti brez trpljenja voljnih duš, bi bili mnogi ljudje 
izgubljeni. Šele takrat, ko se bo vse zdelo neznosno, bo tistim z Pečatom Ţivega 
Boga dano olajšanje od svojega trpljenja, ki bo pestilo človeštvo, vključno z grehom, 
vojnami, lakoto in boleznijo. Nikoli ne smete prezreti vojn – pa naj bodo še tako 
majhne – kajti razširile se bodo. Nikoli ne prezrite pomanjkanja prave vere v Moji 
Cerkvi, kajti tudi to se bo razširilo. Nikoli ne prezrite sovraštva med narodi, ki 
uporabljajo vero, kot sredstvo za povzročanje terorja med svojimi sovraţniki, kajti tudi 
to se bo razširilo, da poţre duše tistih, ki Me ljubijo. Nikoli ne prezrite sovraštva do 
Boţjih vidcev ali izbranih prerokov, kajti, če sovraţijo te duše potem sovraţijo Mene. 
Ne smete dovoliti, da vas njihovi zlobni jeziki zvabijo, da se jim pridruţite v njihovih 
nizkotnih poskusih, da bi utopili zvok Mojega Glasu. Če se boste, boste tudi vi postali 
tako okuţeni, kot so oni. 

In medtem, ko se bodo odvijali vsi ti pretresi, bom Jaz oboroţil Svoje Angele in 
izvoljene, da se bodo bojevali s tistimi, ki Me sramotijo. Ko pa bo svet izgubil vsako 
trohico dostojanstva, ki je znana človeku, bo zver odprla brezno in potem se bo v 
Mojo Cerkev vtihotapil vsak sovraţnik Boga. Toda od človekove volje bo odvisno, ali 
bo pripravljen prenašati takšne krivice ali ne. 

Tisti, ki vstanejo in branijo Boţjo Voljo, bodo napolnjeni z velikimi Milostmi in bodo s 
svojo vero zadoščevali za grehe tistih, ki so pretrmasti ali preveč boječi, da bi se uprli 
vsemu, kar nasprotuje Boţji Besedi. Ko naraščajo vse zle grozote in ko človek 
spozna, da nima sposobnosti bojevati se z ali obvladovati takšno hudobijo, se mora 
obrniti Name in reči: 

»Jezus, reši nas, nemočne grešnike, Svojih sovražnikov.« 

Šele takrat lahko Jaz posredujem, da ublaţim vpliv nasilja, umora, sovraštva in vojn, 
ki jih povzroča človeški greh. Obrnite se Name vsak dan in vpijte za Moje Usmiljenje. 
Jaz nikdar ne bom zapustil tistih, ki se obračajo Name. 

Vaš Jezus 

 

 

Molite za mir v svetu 

Nedelja, 24. avgust 2014 ob 17:00 

Moji dragi otroci, rotim vas, da molite za mir v svetu, ker bodo mnoge drţave 

vpletene v vojne, ki jih bo teţko zajeziti in mnoga nedolţna ţivljenja bodo uničena. 

Mir za katerega prosim mojega Sina je: naj zmanjša napad sovraštva, zasejanega v 

srca zapeljanih, ki izvajajo nasilje nad drugimi. Mir, razlit na zemljo po Boţji Moči, bo 

prinesel spoznanje, kako morate ravnati drug do drugega z ljubeznijo in 

spoštovanjem, ne glede na vaše razlike. 



Prosim vas, da za svoje narode prav vsak dan molite to Kriţarsko Molitev, Molitev 

Miru. 

Križarska Molitev (164) Molitev Miru za Narode 

Jezus, podari mi mir. Podari mir mojemu narodu in vsem tistim državam, ki so 
razdejane zaradi vojne in razdeljenosti. Zasej semena miru v vsa zakrknjena 
srca, ki v imenu pravičnosti povzročajo drugim trpljenje. Podeli vsem Božjim 
otrokom milosti, da prejmejoTvoj Mir, tako da bo uspevala ljubezen in složnost. 
Da bo ljubezen do Boga zmagovala nad zlom in da bodo duše obvarovane pred 
korupcijo neresnic, okrutnosti ter zlobnimi ambicijami. Naj zavlada mir med 
vsemi, ki posvečajo svoje življenje Resnici Tvoje Svete Besede in med tistimi, 
ki Te sploh ne poznajo. Amen. 

Mir z vami dragi otroci in zapomnite si, da brez ljubezni do Boga ne boste nikoli našli 

pravega miru. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

Bog Oče: Jaz bom obrisal vaše solze, združil svet in prinesel mir 

Nedelja, 24. avgust 2014 ob 17:15 

Moja najdraţja hči, ali človek resnično pozna razseţnost Moje Ljubezni do Mojih 

otrok? Ali ve, da z ljubeznijo lahko pride strašna bolečina? Ljubezen, ki je čista, lahko 

ustvarja veliko bolečino, kadar je ta ljubezen zavrnjena. 

Jaz ljubim Svoje otroke, Svoje Stvarstvo, Svoje Meso in Kri. Zaradi tega občutim 

silno bolečino nad načinom, s katerim je greh ustvaril ločitev med Mojimi otroki in 

Menoj, njihovim Večnim Očetom. Jokam, kadar vidim sovraštvo, ki se lahko nabira v 

njihovih srcih drug do drugega. Jokam, kadar Sem priča grehom poţelenja, 

ljubosumja, napuha, pohlepa in njihovi ţelji prekašati drug drugega ter hudemu in 

stiski, ki ju zadajajo drug drugemu. 

Kadar jemljejo Ţivljenje, ki Sem ga podaril človeku, je Moja Bolečina tako velika, da 

zakričim v taki muki, da vsa Nebesa prelivajo solze ţalosti z Menoj. Moj Čas se je 

približal, in ko slišite o vojnah; pesticidih; lakoti in naraščanju pogostosti 

potresov, se zavedajte, da bo to ura, ko bom jaz rekel - dovolj! 

Z enim samim zamahom Bom pregnal hudobne; z enim samim šepetom morilce in 

Moje sovraţnike s trenom očesa. Potem bom razodel uro, čas, da Moj Sin zahteva 

nazaj Svoje Zakonito Kraljestvo. 

Obrisal bom vaše solze; zdruţil svet in prinesel mir; izgnal tiste, ki preganjajo Moje 

otroke in pripeljal v Luč Mojega Kraljestva tiste, ki so trpeli v Mojem Imenu, kajti 

dvignjeni bodo v Moje Novo Kraljestvo na zemlji. 



Veselite se Moji otroci, kajti veselja polno ţivljenje v Mojem Novem Raju bo kmalu 
vaše. Izginilo bo trpljenje na tej zemlji in solze ţalosti bodo zamenjale solze veselja. 
To je Moja Obljuba. Kadar čutite, da ne morete ničesar več prenašati, vedite, da je 
blizu čas svitanja Nove Dobe. 

Vaš Večni Oče 

Bog Najvišji 
 

 

 

Kadar oseba pravi, da Me ljubi, bo vse počela v skladu z Mojo Sveto 
Voljo 

ponedeljek 25.avgust  2014 ob 19:05 

 

Moja draga ljubljena hči, kadar oseba pravi, da Me ljubi, bo počela vse v skladu z 
Mojo Sveto Voljo. Vse bo poloţila v Moje Svete Roke in pozabila bo na svoje lastne 
potrebe ter ţelje. Potem Mi bo rekla: »Jezus vse, kar rečem in storim, je v skladu 
s Tvojo Sveto Voljo – stori z menoj v skladu z Božjo Voljo.« 

Človek, ki ţivi v Meni in Jaz v njem, se bo predal temu, kar slavi Boga. Ne bo imel 
sebičnih motivov; nobene skrite ţelje, da bi zadovoljil sebe in bo storil vse kar zmore 
v tem ţivljenju tako, da bo popolnoma zdruţen z Menoj. Predal Mi bo vsako misel; 
vsak gib; vsak korak in vsako dejanje tako, da lahko delujem po njegovi duši. 
Popolnoma Mi bo zaupal in spoznal bo, da vse kar delam, vse kar dopuščam in kar 
izvršim, da bi očistil zemljo, ima en sam cilj in ta je dati Slavo Bogu. 

Človek, sam po sebi, Mi nikoli ne more dati takega daru, dokler ne dopusti Svetemu 
Duhu, da prebiva v njem. Samo tedaj se lahko vzdigne k popolnosti, ki ga bo 
preobrazila tako, da postaneta njegovo srce in duša prepletena z Menoj. Jaz lahko 
potem po Svojem Božanstvu ustvarjam velike čudeže v taki duši, ki se Mi je 
popolnoma zaupala, ohranila bo še vedno svojo svobodno voljo – od Boga 
podarjeno. 

To, da boste dovolili Meni, Jezusu Kristusu, prebivati v vas, bo zahtevalo z vaše 
strani veliko ţrtev. Odvreči morate vsako naduto misel ; vsako slabost in vsako 
trohico samo obţalovanja. Kadar pridete k Meni in Me zaprosite, da vas vodim, boste 
lahko vaše preteklo trpljenje odloţili. Ničesar vas ne bo več skrbelo. Ne boste 
sposobni občutiti sovraštva do drugih, vključno do tistih, ki so vam povzročili veliko 
bol in ţalost. Zlahka boste odpuščali, ne boste gojili zamere v vašem srcu, ne glede 
na to, v kako teţkih okoliščinah ste in na stvari boste gledali tako kot gledam Jaz. 

Da bi se pripravili na življenje v Meni, se morate zavedati, da vse dobro prihaja 
od Boga. Človek s svojim lastnim razumom in odločnostjo ne more nikoli doseči miru 
do dne, ko se podari Bogu v mislih, besedah in z dušo. Po podaritvi Meni, Jezusu 
Kristusu, s svojim popolnim zaupanjem, bom prebival v taki duši in postala bo del 
popolne Moje Slave. Take duše bom povzdignil. Kakšno veselje bo preplavilo vaše 
duše! Nič več jih ne bo mučil strah pred neznanim. Na ta način bom pripravil svet 
za Mojo Veličastno Slavo – Moje Novo Veličastno Kraljestvo, kjer se bo živelo 
življenje v skladu z Božjo Voljo, tako na zemlji kot v Nebesih. 



Ko se bo Moja Volja ukoreninila v dušah tistih, ki ţivijo svoja ţivljenja v skladu z 
vsako Mojo Ţeljo, nikoli več ne bodo izkusili nobene vrste sovraštva v svojih srcih. 
Kajti to bo nemogoče. Jaz nisem sposoben sovraštva in, če Mi dovolite ţiveti v vaših 
dušah, ne bo ostalo v njih ničesar, kar ne bi prihajalo od Mene. 

Vaš Jezus 

 

 

Jaz bom posredoval na načine, ki bodo osupnili svet 

Četrtek, 28. avgust 2014 ob 20:40 

Moja srčno ljubljena hči, Jaz poznam Svoje in oni poznajo Mene. Poznajo tudi tiste, ki 

so od Mene, prav tako kot poznajo tiste, ki ne prihajajo od Mene. 

Tisti, ki prihajajo od Mene so neţnega srca, polni ljubezni do vseh grešnikov, vključno 

z Mojimi sovraţniki, in polni poniţnosti, kajti zavedajo se, da brez Mene niso nič. 

Njihova srca so brez škodoţeljnosti, hudobije in sovraštva - in zaradi tega trpijo. 

Svetijo kot svetilki, njihove duše so polne Boţje Svetlobe. To je tista Svetloba, na 

katero z vsakovrstnimi skušnjavami merijo Satan in vsak padli angel. To so duše, ki 

jih hudobec še posebno išče, in v prihajajočih časih bodo pod vplivom laţi. Nekateri 

bodo popolnoma odpadli od Resnice. Drugi se je bodo držali, vendar se bodo 

morali za to boriti, medtem ko tisti, ki imajo v svojem srcu Milost Božanske 

Volje Boga, ne bodo nikoli zapustili Resnice. 

Svet se bo spremenil v veliko bojišče, kjer bo vladala zmeda, in tiste duše, ki so od 

Mene, se bodo soočale z največjimi preizkušnjami. Satanova ţelja je, da Mi odvzame 

tiste, ki Me poznajo. To so duše, ki so Mojemu Srcu najbliţje, ker predstavljajo 

največjo trofejo. S takimi dušami, če bodo zapadle zmoti, se bo pred Menoj postavljal 

Moj največji sovraţnik. Jaz bom zasramovan zaradi njihovega izdajstva in pretakal 

bom bridke solze obţalovanja za temi ubogimi Boţjimi otroki. Vendar vedite tole. 

Boril Se bom za te duše. Jaz bom posredoval na načine, ki bodo osupnili svet, 

tako da jih lahko iztrgam iz krempljev prevare, in spoznali bodo, kdaj bom Jaz 

to storil. Na tisti dan jih bom Jaz ponovno vprašal: »Ali ste od Mene ali ne?« 

Potem bodo spoznali, da Sem to Jaz, in pridobil jih bom nazaj ter jih vzel v 

Svoje Novo Kraljestvo. Tisti, ki ostanejo močni zaradi svoje neomajne vere v Mojo 

Sveto Besedo, bodo vodili tiste, ki so od Mene. Zaradi teh duš – Mojega 

Preostanka – bo Moje Usmiljenje segalo daleč in onkraj tega, kar je vidno 

očem. 

Zdaj kličem tiste, ki Me poznajo. Jaz ţelim, da vsak dan ţivite tako, kot da ne bo 

nobenega jutri. Zaupajte Vame. Prosite Me za varstvo in obračajte se Name za 

posebne milosti na vašem potovanju v Mojo Novo Dobo Miru. Jaz vam bom vedno 

prišel na pomoč in vas zasipal z izrednimi Milostmi. Potem se ne boste ničesar bali, 

ker boste vedeli, da Jaz hodim z vami. Jaz vas bom drţal za roko, medtem ko vas 

bom vodil k Zatočišču Svojega Miru in Svoje Velike Slave. 



Pridite k Meni in ne bojte se, kajti Moj Veliki Dan se bo zasvital nepričakovano 

in nenadoma, in niti ene solze več ne boste potočili, ker boste združeni z 

Božansko Voljo Boga na vekomaj. 

Sprejmite Mojo Ljubezen, Moje Blagoslove in Moje Veliko Usmiljenje, kajti kadar to 

storite, lahko resnično trdite, da ste od Mene. 

 

Vaš Jezus 

 

 

Mati Odrešenja: Na življenje glejte kot na obdobje med rojstvom in 
Novim Veličastnim Kraljestvom 

Petek, 29. avgust 2014 ob 14:25 

Moji ljubi otroci, nihče od vas naj nikoli ne občuti strahu pred tem Nebeškim posegom 
v to Misijo Odrešenja. Namesto tega bodite hvaleţni za Veliko Boţje Usmiljenje in 
Njegovo nepojmljivo Ljubezen do človeštva. Izkazovati morate Slavo Bogu, 
zavedajoč se, da ima vse z Njim svoj začetek in svoj konec. Vmes ni ničesar. 
Predstavljajte si ţivljenje kot obdobje med rojstvom in Novim Veličastnim 
Kraljestvom, ki vas vse pričakuje, če boste sprejeli Boţjo Obljubo, da se bo Njegov 
edinorojeni Sin, Jezus Kristus vrnil, da bi zahteval nazaj Svoje Kraljestvo. 

Mnogi ne verujejo Vanj, Ki jih je ustvaril. Lahko so priče Njegove Ljubezni, vendar 
še vedno ne verjamejo, da prihaja Ljubezen od Boga ali, da je Bog Ljubezen. 
Tisti, ki sprejmejo obstoj zla, ne verujejo v Boţjo Ljubezen, niti v obstoj hudobca. 
Samo tisti, ki jim uspe premagati zlo v vseh njegovih oblikah, resnično razumejo moč, 
ki jo ima zlo nad človeškimi besedami, deli in dejanji. Šele takrat, ko se duša izmota 
iz vpliva zla, se lahko osvobodi. Pravo svobodo lahko doseţete le, če sprejmete 
Resnico. Če ne sprejmete Besede, ki Je Meso postala, to je moj Sin, Jezus Kristus, 
ne boste nikoli svobodni. 

Otroci, boriti se morate proti zlu v vseh njegovih zahrbtnih oblikah, vendar ga ni lahko 
jasno razpoznati. Satan je Kralj Laţi. Je zapeljivec, ki mu uspeva prepričati svet, da 
ne obstaja. Resnico vedno predstavlja kot nekaj slabega in slabotne med vami bo 
prepričal, da se zlo lahko vedno opraviči. Nikoli se ne smete dati prepričati, kajti 
Resnica je bila dana svetu in jo vsebuje Knjiga mojega Očeta. Izogibajte se vsega, 
kar odstopa od Resnične Boţje Besede. Ne poslušajte tistih, ki pravijo, da je zlo delo 
nekaj dobrega ali, da ga je treba sprejeti zaradi časov v katerih ţivite. 

Človeštvo se ni spremenilo. Greh se ni spremenil. Edino, kar se je spremenilo, 
je odpor človeka, da prizna Boga kot svojega Stvarnika. 

Vaša ljubljena Mati 
Mati Odrešenja 

 

 

 

 

 

 



Ne ozirajte se na kričanje nasprotovanja, kajti v Mojem Kraljestvu 
človeško mnenje ne pomeni nič 

Sobota, 30. avgust 2014 ob 18:15 

Moja draga ljubljena hči, vztrajanje v trpljenju pritegne dušo k Meni in zaradi tega 
nagrajujem take preizkušnje. Nikar ne mislite, da Moja Prisotnost v duši ostane 
neopaţena hudobcu, ki ga hitro pritegne k dušam, v katerih je Moja Prisotnost 
najmočnejša. Sprejmite trpljenje v Mojem Imenu in vedite, da je razlog zanj 
zaradi Mene. Če ne bi Bil prisoten, vas bi hudobec ignoriral. 

Milosti, ki jih razlivam na tiste, ki Me najbolj ljubijo in, ki so odvrnili vsak pojav 
samoljubja in napuha, zajemajo tudi Dar razpoznavanja. To je poseben Dar Neba in 
blagoslovljeni tisti, ki imajo milost razpoznavanja Resnice, ker so tisti, ki se nikoli ne 
bodo predali neresnicam. Tisti, ki vam je dan ta Dar, Mi bodo privedli duše. Toda za 
vsako dušo, ki Mi jo privedete po svojih molitvah in trpljenju, vas bo hudobec skušal 
zaustaviti. Vedite, da bo Boţja Milost, postavljena ob vaši strani, odvrnila strašen 
strup, a boste prekleti v Mojem Imenu od tistih šibkih duš, ki sluţijo kot krma Satanu 
in vsakemu demonu, ki jih je izpustil na zemljo, da bi uničili duše. 

Ostanite mirni in vedite, da kadar branite Resnico - Boţjo Besedo navzlic nadlogam, 
bo vse nadvladovala Moja Moč za rešitev duš. Za vsako dušo, ki Mi jo privedete, 
Bom izlil na vas še več Milosti in tako se bo nadaljevalo. Ne ozirajte se na kričanje 
nasprotovanja, kajti v Mojem Kraljestvu človeško mnenje ne pomeni nič. 
Gledati morate drug na drugega skozi Moje Oči. Ali vam tega nisem ţe povedal? Ali 
ne razumete osnovnega nauka, ki Sem ga učil tekom Svojega Časa na zemlji? 
Ljubite drug drugega kot vas Jaz ljubim. Če ne morete ljubiti svojih sovraţnikov, se 
vam bo teţje pribliţati k Meni. Če postavljate sebe pred druge, potrem ne morete 
reči, da Me brezpogojno ljubite kajti, če bi Me, bi Mi dejali: 

»Jezus, nisem vreden stati pred Teboj, toda stori z menoj kar Ti hočeš saj bom 
storil kot Ti želiš.« 

Pojdite vsi in se spomnite Kdo Sem Jaz. Le če ţivite svoja ţivljenja po Mojih Naukih, 
lahko rečete, da ste Moji. Ne morete sprejeti le del Moje Besede in jo glasno 
objavljati in obenem zanikati druge dele. Tistim, ki proglašajo svoje odlike pred 
drugimi in ki podajajo svoje zmotne razlage Moje Besede posebno, če ima to za 
posledico odvračanje duš od Mene povem: Na dan, ko umaknem Svojo Prisotnost z 
zemlje, bodo mogočni in prevzetni točili solze jeze in obupa, ker bodo spoznali koliko 
duš je njihova prevara privedla k padcu in ob Boţji jezi bodo vztrepetali. Takrat bo 
kričanje in škripanje z zobmi. Takrat se ne bodo mogli nikamor zateči. Nikomur ne 
bodo mogli odgovarjati, kajti nikoli ne bodo videli Mojega Obličja. 

Vaš Jezus 

 


