
Če ko imate Mene, imate vse 

Nedelja, 2. marec 2014, ob 20:14 

Moja draga ljubljena hči, so časi borbe, ko se ljudje lahko počutijo nemočni. So časi 
tragedije, ko se počutijo prestrašeni. In so časi, ko človek obupuje in vse upanje 
izpuhti iz njegovega ţivljenja. Potem so časi bede, ko se človek odtrga od tistih, ki jih 
ljubi – ko občuti, da je ţivljenje zanj preprosto preteţko, da bi ga prenašal. Tistim, ki 
prestajajo takšno bolečino, Jaz pravim, naj kličejo Mene in prosijo Mene, vašega 
Jezusa, naj odvzamem vse vaše trpljenje. Darujte Mi vse svoje preizkušnje, kadar za 
vas postanejo neznosne. V tistem trenutku, ko predate vso svojo strašno muko, bom 
Jaz pregnal oblak, ki mrači vašo dušo in ki bega vaš um. 

Nikdar se ne vdajajte trpljenju. Nikoli naj se vam ne zdi, da je vse brezupno, kajti brţ 
ko imate Mene, imate vse. Jaz Sem vaša opora v tem ţivljenju in samo Jaz vam 
lahko pomagam. Človek si mora vedno prizadevati, da preţivi, se boriti proti 
nepravičnosti, ohranjati krepost in se nikdar ne bati oznanjati Resnice. Kadar pa vam 
tisto, kar doţivljate, prinaša veliko bolečino in trpljenje zaradi krivic, vas lahko samo 
Jaz ohranjam med takšnimi stiskami. 

Nič, kar lahko ponudi svet, vam ne more prinesti resnične utehe v času vaših 
stisk. Samo Jaz, Jezus Kristus, vam lahko podelim mir duha in moč ter pogum, 
da vzdrţite sovraštvo, krivico, preganjanje in izključenost. Jaz moram biti vaša 
prva izbira v času vaše stiske, ko morate klicati k Meni. Samo Jaz vam bom 
prinesel spokojnost, mir in prostost od tesnobe, zakaj Jaz Sem Ljubezen, in 
kadar v vaši duši prebiva ljubezen, lahko naredite kar koli.  

Vaš Jezus 

 

Ljubezen lahko premaga vsako tegobo, ki jo trpi človeški rod 

Ponedeljek, 3. marec 2014, ob 23:37 

Moja nadvse ljubljena hči, misli Name z ljubeznijo v svojem srcu, zakaj samo 
zaradi Ljubezni govorim svetu preko Knjige Resnice.  

Po Ukazu Svojega Očeta zbiram vse Njegove dragocene otroke kot eno z Njim 
in v Njem. Ljubezen je tista, ki dovoljuje to Boţje Posredovanje. Moj Oče 
prestaja Bolečino, Srd, Neučakanost in Nezadovoljstvo zaradi madeţa greha, ki 
ugonablja duše vsakega od Njegovih otrok. Toda Njegova večna Ljubezen do 
vsakogar izmed vas je tista, ki ohranja sij Boţje Luči na Zemlji. 

Brez te Luči bi bila samo tema, ne samo duha, ampak na Zemlji sami. Dnevna 
svetloba ne bi obstajala. Sonce ne bi sijalo, niti ne bi luna razsvetljevala noči. Zvezde 
bi izginile. Pa vendar vsi ti Darovi ostajajo na svojem mestu zaradi Boţje 
Ljubezni. Kadar se ta Ljubezen vrača, to Mojemu Očetu prinaša veliko veselje, 
ker On ve, da duh ljubezni lahko premaga vso temo duše, brţ ko je navzoč v 
dušah.  



Ljubezen lahko premaga vsako tegobo, ki jo trpi človeški rod. Ljubezen drug do 
drugega bo uničila zlo. Ljubezen do Boga bo uničila Satanovo moč nad človekom.  

Zvestoba Boţjim Zapovedim bo izpopolnila dušo, nato pa posledično rešila človeški 
rod pred izgonom in ločenostjo od Boga. 

Kadar je v vaših srcih ohranjena Boţja Luč in je Boţja Ljubezen do drug drugega 
navzoča v vaših dušah, tedaj je lahko in tudi bo premagano vsako zlo. Kadar ljubite 
Boga, boste v sebi občutili globok mir, kajti kadar izkazujete svojo ljubezen do Njega, 
vas bo On napolnil s Svojimi Milostmi. Vedno morate najti uteho v silni Ljubezni, ki jo 
ima Bog v Svojem Srcu za vsakogar izmed vas. Kdor koli ţe ste, najsi ste Mu 
storili kakršno koli krivico, in ne glede na to, kako hudi so vaši grehi, On vam 
bo vedno odpustil. Vse, kar morate storiti, je, da kličete k Njemu, tako da 
prosite Mene, Njegovega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, naj v vašem imenu 
posredujem preko sprave. 

Pridite k Meni in zmolite: »Jezus, pod Tvojim Varstvom me privedi do mojega 
Očeta in podeli mi Večno Odrešenje.«  

Če boste prišli k Meni z resničnim kesanjem v svoji duši, bo vaše Nebeško 
Kraljestvo. 

Vaš Jezus 

Vojne se bodo zaostrovale, dokler ne bo razglašena velika vojna  

Torek, 4. marec 2014, ob 17:00 

Moja srčno ljubljena hči, pomembno je, da se ljudje po vsem svet obrnejo Name 
in Me prosijo, naj jih v tem času obvarujem pred šibo vojne.  

Vojne se bodo zaostrovale, dokler ne bo razglašena velika vojna, nato pa bo 
največji sovraţnik, to je komunizem, med vsemi narodi povzročil velik pretres. 
Moč in hlepenje po njej se porodita iz sebičnosti. Tisti, ki si prizadevajo za moč, je 
sčasoma ne bodo imeli nič, ko bodo morali stati pred Menoj. Tisti, ki preganjajo šibke 
in ranljive, bodo trpeli svoje lastno preganjanje, trikrat tolikšno, kot so ga prizadejali 
drugim. 

Te vojne se bodo končale v nemirih. Ljudje bodo umirali, toda potem bo vojna na 
Vzhodu sproţila še večjo vojno. Ko se bo odvijala ta vojna, bo izgubljenih na 
milijone ţivljenj. Ko se bo vse zdelo brezupno, se bo pojavil človek miru, in 
potem boste priča začetku konca.  

Moje Ţivljenje, Moja Navzočnost bosta zagotovila, da se bodo upanje, ljubezen in mir 
nadaljevali, zato da bi lajšali bolečino Boţjih otrok v teh časih. Vse vojne, vam 
zagotavljam Jaz, bodo kratke. Vsa ta strašna dogajanja bodo kratkotrajna, vendar pa 
vedite, da bo tedaj, ko se bodo odvijala, časovni potek vsega, kar se ima zgoditi, v 
Rokah Mojega Očeta. 

Vaš Jezus 



Jaz Sem Vse-Usmiljen. Jaz ne iščem maščevanja 

Torek, 4. marec 2014, ob 21:25 

Moja draga ljubljena hči, zapomni si, da Bog zmeraj sodi v prid zatiranim. On nikdar 
ne bo povzdigoval tistih, ki povišujejo sami sebe. Za vsakega človeka, ki je 
povzdigovan, bo najniţji med nizkimi v vašem svetu poveličan v Mojem Kraljestvu. 
Zatiralci v vašem svetu bodo postali zatirani, na Poslednji Dan Sodbe. 

Jaz Sem Vse-Usmiljen. Jaz ne iščem maščevanja. Jaz vas ne kaznujem tako, da bi 
ponavljal krivice, ki ste jih storili drugim, sovraštvo, ki ste ga prizadejali drugim, ali 
osornost, s kakršno ste sodili druge. Moja Ljubezen je tako velika, da vam bom 
Jaz odpustil vsak greh, razen večnega greha, ki preklinja Boţjo Besedo. Jaz 
vam bom vedno odpustil, ne glede na to, kako kriţate Mene ali Moje sluţabnike, 
poslane, da bi vas rešili. Vse od Mojega Kriţanja človeštvo ni bilo priča 
takšnemu Mojemu Posredovanju kakor zdaj, ko vam Jaz prinašam Knjigo 
Resnice. 

Zdaj je blizu čas, ko Jaz zbiram vse narode za poslednjo zdruţitev. Jaz bom 
tiste, ki so po svojih dejanjih, svojih besedah in svojih delih od Mene, vzel v novi 
začetek, ki bo postal novi svet, Novi Raj. Moje Kraljestvo bo vaše. Jaz bom zbral 
Svoje ljudi z vseh koncev Zemlje. Nekateri bodo Moji, medtem ko bodo drugi 
kaznovani za svojo hudobijo. Tisti, ki so poklicani, kot tudi tisti, ki ste bili izvoljeni od 
začetka časov, boste kakor levi. Pogum vam bo dan iz Nebes, in potrebovali ga 
boste, če naj premagate sovraštvo, ki se bo izraţalo proti vam.  

Prosim, nikoli se ne bojte Mojih sovraţnikov. Ne menite se za njihovo zlobnost. 
Njihovi glasovi morda kričijo in njihovi kriki utegnejo biti oglušujoči, vendar pa 
nimajo nobene oblasti nad vami. Če ste resnično Moji, potem peklenski ogenj 
nikoli ne bo zmagal nad vami. 

Vaš Jezus 

 

Resnica se bo štela za laţ in laţ se bo štela za Resnico  

Četrtek, 6. marec 2014, ob 13:45 

Moja srčno ljubljena hči, kadar ljudje skušajo druge spodbuditi, naj grešijo, to počnejo 
na različne načine, ki se morda ne zdijo očitni. 

Skušnjava, da bi grešili, je zapeljiva, in ţrtvi se bo vedno teţko umakniti proč. V 
primeru kraje bo grešnika privlačila velika nagrada, ki bo njegova, če pristane na to, 
da bo kradel. V primeru telesnega napada in telesnih poškodb, prizadejanih drugim, 
bo ţrtev zapeljalo sovraštvo, ki mu bo predstavljeno kot dobra stvar. Prepričan bo, da 
zgolj sodeluje pri kazni, ki je nujna v imenu pravice. V drugih primerih bo ţrtev 
zvabljena v počenjanje greha in v tem ne bo videla nič slabega, ker bo mikavnost 
tako privlačna. 



Greh in skušnjava, da bi sodelovali pri dejanju, bosta vedno predstavljena kot dobra 
stvar, neškodljiva, v mnogih primerih pa se ju bo dojemalo kot  resnica. Resnica se 
bo štela za laţ in laţ se bo štela za resnico.  

Vsaka stvar, v katero je vpleten Satan, še posebej pa, kadar z vsemi mogočimi 
razlogi skuša človeka, da bi Bogu obrnil hrbet, bo obrnjena narobe. Povsod, kjer je 
prisoten Satan, bo zmeda. Nič ne bo, kot bi morali biti. Nič dobrega ne more priti iz 
njegove zareditve. Duše, ki sodelujejo v njegovih spletkah, bodo med in po tem, ko 
bo greh storjen, trpele zaradi globoko vznemirjene vesti. Pomemben nauk tukaj je, da 
se izogibate situacijam, kjer se soočate z skušnjavo. Da to storite, morate moliti za 
moč, da bi ostali v stanju Milosti. 

Naj nihče nikdar ne misli, da ima dovolj moči volje, da bi vzdrţal pritiske, ki jih 
nanj vrši hudi duh. Kadar tako mislite, boste padli nenadoma in nepričakovano. 
Ostati morate budni vsako minuto vsakega dne, kajti nikoli ne veste, kdaj je na delu 
hudobec. On je zelo premeten in zelo previden. Številni nimajo pojma, kako deluje 
Satan, toda eno je jasno. Prinesel vam ne bo nič drugega kot bedo in gorje. Zatorej 
morate vsak dan moliti molitev k Svetemu Mihaelu. 

Sveti Nadangel Mihael, brani nas v boju, bodi nam v pomoč zoper zlobnost in 
zalezovanje hudega duha. Ukroti naj ga Bog, poniţno za to prosimo. In ti, 
Vodnik Nebeške Vojske, Satana in druge hudobne duhove, ki hodijo po svetu v 
pogubo duš, z Boţjo Močjo v Pekel pahni. Amen. 

Satan in vsi demoni, ki se potikajo po Zemlji, se zelo trudijo, da bi vas v tem 
času odtrgali od Mene – bolj kot v katerem koli drugem času, odkar Sem hodil 
po Zemlji. Svoje oči morate vedno imeti uprte Vame in Me poslušati, tako da vas še 
naprej lahko varujem. 

Vaš Jezus 

 

 

Po vplivu hudiča postanete nečisti v Mojih Očeh 

Sobota, 8. marec 2014, ob 13:37 

Moja nadvse ljubljena hči, v tem času je Moč Svetega Duha v svetu najmočnejša 
po Teh Sporočilih. Kakor je sovraštvo, ki ga ima Satan do človeštva po vsem svetu, 
postalo divje, tako se je povečala tudi Moč Svetega Duha in bo z veliko silo udarila 
po jedru zla.  

Zmeraj si zapomnite, da je bitka, ki obstaja med Bogom in Satanom, za duše 

ljudi. In medtem, ko Moj Oče izliva na človeštvo vsako moč in Milost – hudobec nad 

dušami zagreši vsako zlo dejanje in delo. Mnogi ljudje so gluhi za to, kar se dogaja, 

in ţal se številni prostovoljno vdajajo Satanu, tako da odprejo svoje duše in mu 

dovolijo, da vstopi vanje. 



Traja lahko nekaj časa, preden se Satan zares jasno izrazi v dušah, tistim pa, ki 
nenehno iščejo spravo po Meni, Jezusu Kristusu, bodo dane Milosti, da mu bodo 
kljubovali, zato da bi se zavarovali pred podleganjem dejanjem, ki lahko vodijo v 
popolno izprijenost. Jaz vas vse pozivam, da molite za duše, ki postanejo ţrtve 
Satanovih hudobnih spletk in naklepov.  

Prosim, molite to Molitev: 

Kriţarska Molitev (139) Za moč, da premagamo zlo 

Dragi Jezus, zaščiti me pred zlom hudiča. S Svojo Predragoceno Krvjo prekrij 
mene in vse tiste, ki so v njegovi navzočnosti slabotni in nemočni. Daj mi 
pogum, da se mu odpovem. Pomagaj mi, da se vsak dan izogibam njegovim 
skušnjavam, ki bi me na kakršenkoli način ujele v past. Amen.  

Prosim, ne prezrite Mojega svarila glede nevarnosti zapletanja s hudičem, tako 
da podleţete njegovim hudobnim potem. Kadar posnemate njegove lastnosti, ki 
vključujejo laganje, predajanje uţitkom, zadajanje bolečine drugim in obrekovanje 
svojega bliţnjega, tedaj boste spoznali, da vas je poţrl, in samo po Meni ter Milostih, 
ki vam jih Jaz posredujem, se boste mogli izviti iz oprijema, v katerem vas bo drţal. 

Vedno kličite k Meni, Jezusu Kristusu, ko boste v svojem srcu začutili, da po vplivu 
hudiča postanete nečisti v Mojih Očeh. 

Vaš Jezus 

 

Mati Odrešenja: Opozorilu bo sledilo silno hrepenenje, da bi slavili 
Boga 

Nedelja, 9. marec 2014, ob 17:25 

Moji otroci, vedno boste pod mojim varstvom, kadar kličete k meni, Materi Odrešenja, 
ves čas tega Poslanstva. Jaz sem Boţja sluţabnica in moja vloga je sluţiti 
mojemu Sinu, Jezusu Kristusu, ter Mu pomagati v Njegovem iskanju duš, ki bo 
obsegalo vso Zemljo. On ne bo izključil niti enega samega naroda. Načrti 
mojega Sina, da pripravi svet, vključujejo vsako raso, narod, prepričanje, in vsak 
moški, ţenska ter otrok se bo zavedal, da mu On prihaja pomagat. On to počne 
zaradi globoke Ljubezni, ki jo ima Bog v Svojem Srcu do Svojih otrok.  

Številni ljudje, ki ne prakticirajo nobene religije, ne bodo mogli prezreti 
Posredovanja Mojega Sina, Jezusa Kristusa, v svetu. Sprva bodo prevzeti in 
nezmoţni doumeti izredno duhovno izkušnjo, ki jo bodo čutili v vsakem kotičku 
svojih src in duš. Kakšna radost bo Opozorilo za mnoge ljudi, saj bo s seboj 
prineslo dokaz Obstoja mojega Sina! S tem Darom bodo mnogi napolnjeni z mirom, 
ki ga nikdar poprej niso občutili, pa tudi z velikim hrepenenjem, da bi bili v Jezusovi 
druţbi. 



Medtem ko bodo vsi dvomi o Obstoju mojega Sina pobegnili iz misli tistih, ki so slepi 
za Resnico Boţje Besede – pa bodo številni potrebovali duhovno vodstvo, brţ ko bo 
razodeta Resnica Opozorila. Opozorilu bo sledilo silno hrepenenje, da bi slavili Boga. 
To bo obdobje velikih preizkušenj; ker bodo sovraţniki Boga storili vse, kar je 
mogoče, da bi svet prepričali, da se Opozorilo – Razsvetljenje Vesti – ni zgodilo. 

Kadar Se Bog poniţa, da pokliče Svoje otroke in kadar jih On roti, naj Mu prisluhnejo, 
je to eno največjih Dejanj Velikodušnosti z Njegove strani.  

Otroci, sprejmite Opozorilo z dobro Voljo, ker bo za mnoge ţivljenjsko 
pomembna stvar, ki jo potrebujejo, da bi ţiveli v svetu brez konca. Nikoli ne 
zavračajte velikih dejanj ali čudeţev iz Nebes, ker so za dobro vseh, zato da je 
odrešenje naklonjeno mnoţicam in ne zgolj peščici. 

Vedno se zahvaljujte za Veliko Usmiljenje mojega Sina. Slišali ste, kako 
Velikodušen je On, in kmalu boste priča obsegu Njegovega Usmiljenja, ki bo 
zaobjelo svet.  

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja  

 

Zahtevati pravice Kristjanov bo pomenilo kršitev zakona 

Ponedeljek, 10. marec 2014, ob 15:30 

Moja srčno ljubljena hči, zelo kmalu boste slišali vrsto razglasov od vsiljivcev, ki 
so se vtihotapili v Mojo Hišo na Zemlji. Herezije, ki se bodo valile iz njihovih ust in 
po njihovih dejanjih, bodo imele za posledico nove zakone, ki skrunijo Boţjo Besedo 
in ki bodo vsiljeni vsem onim, ki so zvesti Besedi. 

Zakramenti bodo postali maloštevilnejši in število Maš se bo počasi 
zmanjševalo, dokler se ne bodo obhajale le poredko. Uporabili bodo vsak 
izgovor, toda vse to bo prikrivalo resnični razlog za njihovimi motivi. Vi, Moji ljubljeni 
verni, doţivljate vse, kar je Moja ljubljena Mati napovedala v La Salettu in Fatimi. 
Razumeti morate, da je načrt ta, da se oskruni vsako Boţjo Cerkev, preden antikrist v 
vsej svoji ostudni slavi sede na prestol v Mojem Templju. Tisti, ki zahtevajo odgovore, 
bodo prezrti, kasneje pa zasmehovani, ker si drznejo dvomiti glede tistih, ki pravijo, 
da vodijo Mojo Cerkev na Zemlji. 

Vsak greh v Očeh Boga bo naposled zavrţen. Ne samo, da bo greh zavrnjen, 
marveč bo na Mojem Oltarju predloţen v vsakršni ogabni obliki. Odprava greha 
bo vidna v indoktrinaciji izobraţevanja otrok. Še zlasti otroke bodo pitali s 
krivoverstvi. Pravili jim bodo, da bodo krivi krutega obsojanja tistih, ki greh razglašajo 
za dobro stvar, če ne bodo sprejeli teh naukov. Otrokom bodo naročali, naj Boţje 
Besede nikoli odkrito ne oznanjajo v navzočnosti drugih iz strahu pred tem, da bi bili 
obtoţeni tega, da so proti človekovim pravicam. 



Vsakemu poskusu spodbujanja moralnosti med mladimi na kakršen koli način se bo 
silovito nasprotovalo in ga obsojalo. Kristjani in tisti, ki javno razglašajo svojo pravico 
do uresničevanja Krščanskih Naukov, bodo zatolčeni ter utišani. Njihove besede 
bodo postale šepet, ljudje pa se bodo sramovali priznati, da so Kristjani. In čeprav 
bodo pravice nekristjanov ohranjene, pa bodo pravice ateistov tiste, o katerih bo 
razglašeno, da so največjega pomena. Kot Sem vam povedal, bo sovraštvo proti 
Kristjanom naraščalo zunaj Moje Cerkve. Toda od znotraj bo razdrta kos za kosom, 
dokler ne bo ostalo nič drugega kot lupina. Opeke in malta bodo še vedno na svojem 
mestu, toda Moja Cerkev na Zemlji, kot jo poznate, se bo spremenila onkraj vašega 
razumevanja. 

Moje ljudstvo so Moji ljudje – tisti, ki bodo ohranjali Sveto Boţjo Besedo in ki 
še naprej koristijo Svete Zakramente, ki vam jih bodo dali na razpolago Moji 
pokončni in pogumni sveti sluţabniki, ki Me nikdar ne bodo zapustili.  

Kadar slišite, da se Mojo Besedo – vsebovano v zapisani Besedi in stoletja 
posredovano v Knjigi Mojega Očeta – postavlja pod vprašaj in analizira z ţeljo, da bi 
Jo napisali na novo, tedaj morate vedeti tole. Jaz ne dovoljujem takšnega 
krivoverstva. Jaz obsojam te izdajalce zaradi duš, ki jih bodo speljali na kriva pota. 
Tudi vi nikdar ne smete poslušati nikogar, ki vam pravi, da zanikajte Mojo Besedo. 

Kmalu boste videli, da bo vsak zakon v vaših drţavah in cerkvah spremenjen, 
da bi pozdravljal vsako vrsto greha in to zakonsko uredil. Obe skupini zakonov 
se bosta zlili skupaj kot eno, dokler se naposled o Boţji Besedi ne bo razpravljalo ali 
se je upoštevalo. Zahtevati pravice Kristjanov bo pomenilo kršitev zakona in se bo 
kaznovalo na številne načine. Kar zadeva tiste med vami, ki ne verjamete, da so te 
stvari moţne, potem boste ţal te reči doţiveli za časa svojega ţivljenja in kot je bilo 
napovedano. 

Koliko vas bo ostalo zvestih Moji Besedi? Mojim Naukom? Ne veliko. Pa vendar so 
tisti, ki zdaj trdijo, da Me častijo, in ki so predani Moji Cerkvi, prvi, ki bodo obrnili svoj 
hrbet Resnici. 

Vaš Jezus 

 

Mati Odrešenja: Predstavili bodo novo rdečo knjigo, v katere 
platnice bo vdelana kozlova glava 

Torek, 11. marec 2014, ob 20:39 

Moj dragi otrok, ko sem rodila Sina, je to pomenilo, da sem ne le rodila Sina 
človekovega, Odrešenika sveta, marveč da sem prinesla tudi nov začetek. Svet je bil 
odrešen z rojstvom mojega dragocenega Sina in človeštvu je bil dan prav poseben 
Dar. Ta Dar je bil zavrnjen, toda človeštvo še danes ţanje korist, ker so toliki sprejeli 
Resnico. 



Rojstvo mojega Sina je naznanilo rojstvo Njegove Cerkve na Zemlji, ker sta oba 
rojena iz mene, zgolj Boţje dekle. Jaz, ţena, obdana s soncem, bom tista, ki jo bo 
kača skupaj s Cerkvijo mojega Sina pregnala v puščavo. Vsaka sled mene, Boţje 
Matere, bo izbrisana. Prikazovanja, ki so pripisana meni, bodo zasmehovali, in 
sovraţniki v Cerkvi mojega Sina bodo ljudem naročali, naj zavračajo vsako 
verodostojnost, povezano z njimi. Takrat bo Cerkev mojega Sina zavrţena skupaj 
s tistimi, ki so resnični Kristusovi učenci. Svete Maše bodo prenehale in medtem, ko 
se bo to nadaljevalo, bo kača razposlala svoje sluţabnike, da bodo zahtevali svoje 
sedeţe v vsaki Krščanski cerkvi. Obseg tega prevzemanja bo tako velik, da bodo 
mnogi ljudje, zvesti verniki, tako zaprepadeni, da bodo preveč prestrašeni, da bi vstali 
in se uprli oskrunjenju, ki mu bodo priče, iz strahu za svoja ţivljenja. 

V tem času se bo Ostanek mojega Sina zbral v vsakem narodu po vsem svetu in bo 
vodil izgubljene ter zbegane v tem strašnem obdobju okuţenosti. Tej vojski bo 
podeljena velika moč nad zlom, ki ga bo videti v tistem, kar so nekoč bile 
Cerkve mojega Sina.  

Z močjo Svetega Duha bodo pridigali Resnico – Resnični Evangelij – Resnično 
Besedo, ki je bila dana svetu v Svetem Pismu. Svetemu Pismu bodo javno 
nasprotovali sleparji v Krščanskih cerkvah in vsak Nauk, ki svari pred nevarnostjo 
greha, bodo postavljali pod vprašaj. Potvorili bodo njeno vsebino in predstavili bodo 
novo rdečo knjigo, v katere platnice bo vdelana kozlova glava, skrita v simbolu kriţa. 

Zunanjemu svetu neverujočih se bo to zdelo kot revolucija, tista revolucija, ki jih bo 
očarala in nagovorila tiste, ki zanikajo Obstoj Boga. Pri mnogih narodih se bodo 
pričele velike proslave. Z dobrodošlico bodo pozdravili proslavo osvoboditve od vseh 
moralnih obveznosti v imenu vseobsegajoče enotnosti in proslavo človekovih pravic. 

Tisti, ki bodo vodili Preostalo Vojsko mojega Sina, bodo kot svetilnik visoko drţali Luč 
Prisotnosti mojega Sina. Ta Svetloba bo še naprej privlačevala duše vsepovsod, 
kljub širjenja poganstva v vseh cerkvah, vseh verah z izjemo dveh prič –Kristjanov in 
Judov, ki bodo ostali zvesti Boţji Volji. 

Potem, ko bo zasvetil Veliki Dan, in ko bodo trije strašni dnevi teme mimo, se 
bo pojavila velika Luč nad Zemljo. Ta Luč bo obkroţala mojega Sina, in sonce, 
ki bo v svoji največji moči, se bo spustilo na svet – oboje istočasno. Nobena 
oseba ne bo izvzeta iz tega nadnaravnega dogodka. Bučanje objave se bo slišalo po 
vsaki obliki komunikacije, ki je človeku poznana. Zato bodo vsi v naprej slutili veliki 
dogodek, ne bodo pa vedeli ne časa, ne ure ali datuma. Nato se bodo zbrali tisti, 
katerih imena so zapisana v Knjigi Ţivih. 

Molite, molite, molite, da svet ne bo zavrnil priprave, ki je potrebna, preden bo 
človeštvo lahko videlo Luč Obličja mojega Sina. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 



Moje Solze bodo do takrat prenehale, toda Moja Ţalost bo brez 
konca 

Sreda, 12. marec 2014, ob 21:08 

Moja nadvse ljubljena hči, kadar se človek loči od Mene, mu jaz sledim do konca 
Zemlje, da bi ga pritegnil nazaj k Sebi. Lahko Me ţali, zagreši strahotna 
grozodejstva in gre tako daleč, da malikuje vse, kar je zlega, vključno s tem, da 
sebe naredi za suţnja hudiču, toda Jaz nikoli ne bom odnehal.  

V njegovem ţivljenju bom Jaz posredoval na mnoge načine. Jaz bom v njegovo 
ţivljenje uvedel resnično ljubezen; njegovo srce bom odprl ljubezni do bliţnjega; 
zaigral bom na njegovo vest; dopustil bom, da bo trpel po rokah drugih – samo, da bi 
ga naredil poniţnega in s tem bolj dostopnega za Mene, Jezusa Kristusa. Jaz mu 
bom dovolil videti preprostost sveta v vsej njegovi veličastni lepoti, kakor ga je 
ustvaril Moj Oče, da bi ga odvrnil od neresnic, ki uničujejo njegovo ţivljenje. Po 
otročičih mu bom pokazal, da je pomembno, da postavi potrebe tistih, ki se zanašajo 
nanj, pred svoje lastne potrebe. Jaz ga bom pripravil do smeha, po čistih dušah mu 
bom pokazal velika dela prijaznosti in prikazal mu bom primere njegove lastne 
šibkosti, da bo vedel, da ni večji od Boga.  

Jaz utegnem dopustiti, da bo zbolel, če ga bo to pripravilo do tega, da se Mi preda, in 
v takih primerih bo tedaj Moje Usmiljenje največje. Kajti to so duše, ki se bodo 
najverjetneje obrnile k Meni ter bodo potem rešene in so lahko rešene po Meni. 

Koliko napora sem vloţil Jaz, vaš ljubljeni Jezus Kristus, da privedem vsakega 
od vas v zaščito Mojih Rok – Moje zatočišče. In koliki izmed vas se še vedno 
ozirate po drugi poti ter se ne menite Zame. 

Jaz posredujem po sporočilih, danih pristnim vidcem in vizionarjem, in ta so 
spreobrnila milijone. Pošiljam znake; izlivam Milosti iz Nebes; prinašam vam Darove 
po Svetih Zakramentih in milijoni so se spreobrnili. Na ţalost se jih ni zadosti obrnilo 
k Meni in zato ne bom počival dokler ne bo izčrpan vsak znak, vsak čudeţ, vsak Dar, 
vsako preroštvo in vsako posredovanje, preden pridem sodit. 

Ţalosten bo Veliki Dan ko bodo tisti, ki zavračajo Moje Darove in Moje 
Posredovanje stopili pred Mene, če Me bodo še naprej zanikali. Celo takrat, ko 
jim Bom dal priloţnost, da odloţijo svoj napuh in pridejo k Meni, bodo to še vedno 
zavračali. Takrat pa ne Bom mogel storiti ničesar več, da bi jim prinesel Večno 
Ţivljenje, ker ga ne bodo sprejeli. Morda se boste čudili, kako je to mogoče, zato vam 
bom razloţil. 

Kadar hudič zapeljuje dušo, je potrebno nekaj časa, da si ustvari močno oporišče v 
tej osebi. Ko jo pogoltne, zapoveduje vsaki kretnji, ki jo naredi – kako naj misli, kako 
naj se obrača k ljudem, kako naj greši in kakšne grehe naj zagreši, kot to on hoče. 
Največji vpliv nanj, ki ga ima Satan nad njim je ta, da ga prepriča, da je Bog 
zloben. Tako bo te duše uničil z zvitostjo in manipulacijo. Te duše bodo postale tako 
temne, da bo zanje izredno boleče, da bi stale v Moji Luči in bodo skrile svoje obraze 
pred Menoj. Moje Solze bodo do takrat prenehale, toda Moja Ţalost bo brez konca. 
Vaš Jezus 



Bog Oče: Kajti to je poslednje obdobje – zadnje poglavje v izpolnitvi 
Moje Svete Volje 

Četrtek, 13. marec 2014, ob 20:45 

Moja najdraţja hči, Moja Zaščita se prav zdaj razširja na vse Moje otroke v svetu, 
ki Me ljubijo. To delam v izobilju zaradi groţenj, s katerimi se človeštvo sooča v 
tem času zgodovine.  

Vi, Moji otroci, morate moliti za vsakogar izmed onih, ki so Mi izgubljeni. 
Koprnim po njih. Hrepenim po njihovi ljubezni. Jočem za njimi. Čakam na dan, ko 
bodo razumeli Mojo Zavezo, ki Sem jo ustvaril v začetku. Kajti to je poslednje 
obdobje – zadnje poglavje v izpolnitvi Moje Svete Volje. Po Svoji Zavezi Sem dal 
človeku potreben čas, da pride k pameti in da prepozna samega sebe kot to, kar je, 
in kot to, kar ni. Človek je bil ustvarjen po Moji ljubeči Roki, po Moji Lastni Podobi. 
Njegovo dušo Sem preplavil s Svojo Ljubeznijo, dal Sem mu popolno svobodo po 
Svojem Daru svobodne volje in svobodne izbire. Jaz nikoli nisem hotel, da bi Mi 
človek vračal svojo ljubezen iz strahu do Mene.  

Hotel Sem samo to, da bi Me ljubil, tako kot sem ga ljubil Jaz. Svoje Angele Sem 
ustvaril pred človekom, da bi Mi sluţili, toda zaradi Moje Ljubezni do njih je bil tudi 
njim podarjen Dar svobodne volje. 

Zaradi izdaje Luciferja je človek trpel. Njega, Luciferja, Sem ljubil in mu bil naklonjen. 
Obdarjen je bil z izrednimi darovi ter močmi in mnogo Angelov je sluţilo pod njim. Ko 
Sem ustvaril človeka, je Luciferja prevzel ljubosumje in bes. Ni mogel prenesti, da 
bom Jaz tako zelo ljubil Svoje otroke, in zato se je namenil, da Me loči od Mojih otrok. 
Skušal je Adama in Evo, to pa je pomenilo, da sta onadva, po svoji svobodni volji, 
zanikala Mojo Moč in mislila – prav tako kot Lucifer – da bosta lahko dosegla Mojo 
Moč in si prisvojila del Mojega Boţanstva. 

Lucifer, skupaj s svojimi zvestimi angeli – od katerih so vsi počenjali grozodejstva 
proti Mojim otrokom – takrat in zdaj – so bili pahnjeni v brezno za večnost. Toda 
zaradi njihove svobodne volje – ki Sem jo velikodušno in z Ljubeznijo dal človeštvu, 
je Jaz nikdar nisem zahteval nazaj. Tako Sem ustvaril Zavezo, da bi njihove duše 
pridobil nazaj po Svojih Načrtih, da bi jih odrešil. Od Mene so prejeli ogromne 
naklonjenosti. Poslal Sem preroke, da bi jih posvaril pred nevarnostmi vdajanja 
skušnjavi hudiča. Dal Sem jim Deset Zapovedi, da bi jih vodil in da bi jim pomagal 
ţiveti v skladu z Mojo Voljo. Poslal Sem jim Svojega edinega Sina, vzetega iz 
Mojega Lastnega Mesa, da bi jih rešil pred Peklom. Tega niso sprejeli, toda 
Njegova smrt na Kriţu je bila prelomnica v Mojem Načrtu Poslednje Zaveze. 

Knjiga Resnice je zadnji del Mojega Posredovanja, pred Poslednjim Dnem, ko 
bom Jaz vse Svoje otroke privedel skupaj in nazaj v Raj, ki Sem ga na začetku 
ustvaril zanje. Tisti, ki prisluhnejo Resnici in ki ostanejo zvesti Moji Sveti Besedi, 
bodo našli veliko naklonjenost pri Meni. Tisti, ki pa ne, bodo vseeno našli 
naklonjenost pri Meni, po ţivljenju, ki ga ţivijo, po ljubezni, ki jo izkazujejo drugim, in 
po svoji čistosti duše. Sprejel jih bom, brţ ko priznajo, da sprejemajo Roko 
Usmiljenja, ki jim jo bo ponudil Moj Sin. 



Poslednja stopnja izpolnitve Moje Zaveze bo boleča. Zaradi vpliva Satana in 
njegovih demonov bo veliko ljudi zavedenih v čaščenje njega in vseh njegovih 
sluţabnikov, ki hodijo med vami. Jaz bom dopuščal trpljenje duš in stiske, ki jih bo 
prenašalo veliko nedolţnih ljudi, vendar le za kratek čas. Potem bom Svoje 
sovraţnike izbrisal z obličja Zemlje. Obljubljam vam, dragi otroci, da bom Jaz olajšal 
vašo bolečino, ţalost in strah s tem, da vam bom naklonil močne Milosti ter 
Blagoslove. Varoval vas bo krog Moje Hierarhije Angelov. 

Da bi Me prosili, naj preţenem vaš strah in ţalost ter vam podelim prostost od 
preganjanja, prosim, molite to molitev. 

Kriţarska Molitev (140) Zaščita Hierarhije Angelov: 

Predragi Oče, Bog vsega Stvarstva, Bog Najvišji, podeli mi Milost in Zaščito po 
Svoji Hierarhiji Angelov. Omogoči mi, da se osredotočim na Tvojo Ljubezen do 
vsakega Tvojih otrok, ne glede na to, kako Te ţalijo. Pomagaj mi, da brez 
strahu v svojem srcu širim vest o Poslednji Zavezi za pripravo sveta na Drugi 
Prihod Jezusa Kristusa. Podeli mi Svoje posebne Milosti in Blagoslove, da 
premagam preganjanje, ki mi ga zadajajo Satan, njegovi demoni ter njegovi 
zastopniki na Zemlji. Nikoli mi ne dovoli, da bi se bal Tvojih sovraţnikov. Daj mi 
moč, da ljubim svoje sovraţnike in tiste, ki me preganjajo v Boţjem Imenu. 
Amen. 

Otroci, v tem času morate ostati močni. Nikoli ne poslušajte sovraštva in zlobe, ki 
bosta pokrivala Zemljo zaradi okuţenosti, ki pride. Kadar se ne menite za to, Mi lahko 
sluţite na najkoristnejši način, brez kakršne koli hudobije v svojih srcih. 

Pripravite se, kajti zdaj zdaj bo v svetu izbruhnilo veliko jeze, ki bo uperjena Vame, 
Boga Najvišjega, in Mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa. Molite za tiste, ki jih bo 
potegnilo v praznino laţi, kar zanje ne bo prinašalo nič drugega kot le bridkost. 

Ostanite v Meni, z Menoj in za Mene. 

Vaš ljubljeni Oče 

Bog Najvišji 

 

Šele tedaj, ko bo Sveta Evharistija popolnoma odpravljena, bo 
antikrist vstopil v Mojo Cerkev 

Sobota, 15. marec 2014, ob 20:10 

Moja draga ljubljena hči, ko se apostazija širi po Moji Cerkvi, bo pred vse tiste, ki 
Mi sluţijo, največja preizkušnja postavljena od znotraj le-te. Krize znotraj Moje 
Cerkve na zemlji bodo pomenile, da bodo mnogi duhovniki trpeli zaradi hudih 
dvomov. Vera mnogih od njih je ţe omajana in morali bodo izbirati, ali bodo hoteli 
sprejeti novo nadomestno doktrino, ki bo nadomestila Besedo, ali pa bodo ostali 
zvesti Pravi Veri.  



Celo najbolj vdani med njimi bodo obsuti z glasnimi glasovi vsiljivcev in se bodo 
začeli spraševati o pomenu Mojih Naukov v današnjem svetu, kjer grehu ne bodo 
pripisovali nobenega pomena več. 

Pripravlja se pot za setev semen in Satanov sin bo kmalu pripravljen objeti novo 
laţno cerkev. Moja Cerkev bo pretrpela obdobje strašne teme in vsaka duša, ki 
Mi ostaja zvesta, bo prestajala Moje Kriţanje. Moji sovraţniki bodo z obseţnimi in 
korenitimi izjavami zahtevali, da bo vse kar napada Moje Sveto Ime proglašeno kot 
sprejemljivo v očeh Moje Cerkve. Zelo redki duhovniki se bodo borili proti 
oskrunitvi zaradi greha strahopetnosti, vendar si zapomnite to. Če bodo 
sodelovali v laţnem darovanju, laţnih zakramentih in laţnih naukih, katere bodo 
skušali vsiliti Mojim zvestim učencem, jih Bom proglasil za nevredne, da bi stali pred 
Menoj. 

Največjo škodo bodo utrpeli običajni ljudje iz rok tistih, ki so vstopili v Mojo Cerkev z 
laţnimi nameni. Kadar vam bodo rekli, da Moje Telo pomeni nekaj drugega kot 
Moje fizično telo, potem vedite, da sveto obhajilo, ki ga boste prejeli, ne bo od 
Mene. Nikoli jim ne smete dopustiti, da bi spremenili pomen Svete Evharistije. 
Šele tedaj, ko bo Sveta Evharistija popolnoma odpravljena, bo antikrist vstopil 
v Mojo Cerkev. 

To je dan, ko boste spoznali, da se bo svet politike zlil s Krščanskimi cerkvami 
vsepovsod in da Jaz ne bom več Navzoč v njih. Vendar Moja Cerkev ne more nikoli 
umreti in tako bodo Moji Preostali, ki bodo obdrţali svetlobo Moje Luči, obdrţali Mojo 
Prisotnost ţivo. Mnogi bodo morali poiskati skrite Cerkve in tiste Moje skrivne 
sluţabnike, ki bodo z Boţjo Milostjo obdrţali Mojo Cerkev nedotaknjeno. 

Nikoli ne predpostavljajte, da se bo Satanov sin, antikrist pojavil napadalno ali 
kot zlobni diktator, kajti to ne bo njegov stil. Namesto tega bo imel mnoge 
prijatelje. Ljubile ga bodo mnoge vlade, prav tako kot sovraţniki znotraj Moje 
Cerkve, ki bodo glasno ploskali vsaki njegovi potezi, dokler mu ne bo dodeljen častni 
poloţaj v Moji Cerkvi. Kardinali, škofje in drugi člani Moje Cerkve bodo stalno 
pripovedovali o njem in ga hvalili v svojih pridigah. Njegova moč zapeljevanja bo 
tolikšna, da bo prav hipnotična. Z nadnaravno močjo Satana bo pritegnil vse tiste, ki 
odločajo o Moji Cerkvi, dokler se ne bodo sčasoma klanjali pred njim, kot da je on 
Jaz. 

Po častihlepnih članih klera, ki bodo padli v svoji veri, in ki so kljub temu 
blagoslovljeni z Darom Svetih Redov, bo antikrist pridobil še dodatno moč. S temi 
ubogimi zapeljanimi izdajalci Mene bo izčrpal še zadnji del moči znotraj Moje Cerkve, 
dokler le-ta ne bo pripravljena , da vstopi vanjo kot novi vodja. Skozi vso to dobo 
teme bodo imeli Moji sovraţniki izredno sposobnost na pomirjujoč in očarljiv način 
predstavljati laţi kot Resnico. Samo tisti, ki bodo še naprej molili za zaščito in ki bodo 
zavračali Satana na vsak način, kot so bili poučeni, bodo lahko ubeţali krempljem 
antikrista. 

Vaš Jezus 

 



Raj, ki ga je Moj Oče ustvaril za Svoje otroke, bo le-tem končno 
vrnjen v vsej svoji prvotni Slavi 

Nedelja, 16. marec 2014, ob 18:00 

Moja draga ljubljena hči, ko je z Mojim rojstvom Beseda meso postala, je to 
pomenilo, da se je Sveta Boţja Beseda utelesila, kot je bilo napovedano v Knjigi 
Mojega Očeta. 

Boţja Beseda je zelo jasna in se ne spreminja. Trajala no večno. Vsakdo, ki trga 
Boţjo Besedo in jo spreminja, da bi ustrezala tako njemu kot drugim, je kriv za 
krivoverstvo. Ko Sem prišel na svet, so Boţji otroci – in posebno Njegovi učeni 
sluţabniki v Njegovih Templjih na zemlji poznali prerokbe zapisane v Knjigi Mojega 
Očeta. Nobena skrivnost ni bila, da je Moj Oče poslal Svojega Mesija, da odkupi 
človeštvo. To dejstvo so učili v templjih in je bilo vključeno v vsako branje Svetih 
Spisov. Vse kar prihaja od Mojega Očeta je, Resnica. On ne laţe. Boţja Beseda je 
vklesana v kamen. Kar je Moj Oče povedal na začetku, se bo zgodilo. Kar je On 
obljubil, se bo izpolnilo, ne glede na to, ali človeštvo sprejema to dejstvo ali ne. 

Moj Oče je dal svetu Svojo Besedo, nato Svoje Meso in z Mojim rojstvom – Svojega 
edinega Sina Jezusa Kristusa – in nato človeku obljubljeno Večno Odrešenje. Vsaka 
Beseda zapisana v Svetem Pismu v svoji izvirni obliki, vključno s Knjigo Razodetja, je 
Resnica. Zato ne sme nikoli biti zavrnjena Obljuba Mojega Očeta, da bo 
ponovno poslal Svojega Sina – tokrat, da Bo sodil ţive in mrtve. Obdobje pred 
tem Velikim Dnem bo burno in podrobnosti časa, pred Mojim drugim Prihodom 
so zapisane v Knjigi Razodetja, kakor jih je Gospodov Angel narekoval Janezu. 

Če rečete, da sprejmete en del Knjige Mojega Očeta, drugega pa ne, je to zanikanje 
Boţje Besede. Ne morete sprejeti enega dela Resnice in objaviti, da je preostala 
Boţja Beseda laţ. Knjiga Resnice je bila napovedana po Danielu in potem po 
delih Janezu Evangelistu. Mnogo kar je zapisanega v Knjigi Razodetja se bo 
šele razkrilo. Mnogo ljudi se bo balo Njene vsebine kot take in jo bo poskušalo 
zanikati, kajti Resnica je za pogoltniti grenka pilula. Vendar je resnica. kadar je 
sprejeta, nekaj kar boste lahko laţje sprejeli, ker z njo prihaja jasnost. Jasnost 
pomeni, da se boste laţje in z mirom v duši pripravili in z radostjo v vašem srcu, ker 
boste vedeli, da Jaz prihajam, da obnovim svet. Vedeli boste, da bo Raj, ki ga je Moj 
Oče ustvaril za Svoje otroke, le-tem končno vrnjen v vsej svoji prvotni Slavi. 

Noben človek ne more v resnici razumeti Knjige Razodetja, ker ni vsak 
dogodek zabeleţen do potankosti ali v zaporedju, niti ni tako zamišljeno. Vedite 
pa tole. Lahko ste prepričani, da je to obdobje, ko Satanova vladavina umira in dokler 
ne bo dosegel konec, bo Meni zadal Vsako vrsto kazni. To bo storil tako, da bo 
spodkopal Mojo Cerkev od znotraj. Ukradel Mi bo duše in oskrunil Moje Telo, Sveto 
Evharistijo. Toda Jaz Sem Cerkev in bom vodil Moje ljudstvo. Satan Me ne more 
uničiti, kajti to je nemogoče. Lahko pa uniči mnogo duš z zapeljevanjem, s tem, da jih 
prepriča, da je on Jaz. 

Prav tako kot je bil svet pripravljen na Moj Prvi Prihod, se sedaj pripravlja na Moj 
Drugi Prihod. Tisti, ki Mi nasprotujete, Mojemu Trudu za reševanje duš, in ki 
objemate Moje sovraţnike, si zapomnite. Nikoli ne boste premagali Boţje Moči.  



Nikoli ne boste uničili Sveta. Nikoli ne boste onečastili Mojega Telesa in vam ne bo 
dovoljeno obstati. 

Ko se bodo razodele  prerokbe zajete v Knjigi Razodetja, ne smete nikoli obupati. 
Bodite prepričani, da Boţja Ljubezen do Njegovih otrok pomeni, da bo On ostro 
postopal s Svojimi sovraţniki in si bo prizadeval privesti vse Svoje otroke, ki 
priznavajo Mene, Njegovega edinega Sina, v Svoje Boţansko Nebo Miru. Medtem ko 
Boţji sovraţniki kradejo duše mnogih s svojim čarom in prevaro, bodo mnogi ljudje 
izlivali svoj prezir na Resnično Boţjo Besedo. 

Vi, ki ste blagoslovljeni z vednostjo, se ne bojte Mojih sovraţnikov, ampak Boţje 
Jeze, ki se spušča na tiste, ki poskušajo ukrasti duše tistih, ki se ne zavedajo, kaj se 
dogaja.  

Boţja Ljubezen je Vsemogočna in Njegova Zavezanost preţivetju vsake osebe je 
neskončna. Toda Njegova Kazen nad Njegovimi sovraţniki je tako silovita, kot tudi 
dokončna. 

Vaš Jezus 

 

Veliko bolje je trpeti bolečino v Mojem Imenu, kot pa biti 
poveličevan od grešnikov zaradi počenjanja hudega v Mojih Očeh 

Torek, 18. marec 2014, ob 16:20 

Moja draga ljubljena hči, naj se nihče ne sramuje preganjanja, s katerim se utegne 
soočati, ker Me brani kot Kristjan. Nikoli se ne bojte preganjanja v Mojem Svetem 
Imenu, kajti kadar ugotovite, da vas grajajo, ker govorite Resnico, tedaj vedite, da ste 
Moj resnični sluţabnik. 

Le tisti, ki ste v Meni in z Menoj, trpite zasmehovanje ali sovraštvo v Mojem Imenu. 
Tisti, ki ste resnično Moji in ko predate svojo voljo, tako da postane Moja, boste 
najbolj trpeli. Vselej morate razumeti, da kadar je sovraštvo zoper katerega koli 
Mojega ljubljenega učenca najhujše, ste lahko prepričani, da je tam Moja 
Navzočnost najmočnejša.  

Veliko bolje je trpeti bolečino v Mojem Imenu, kot pa biti poveličevan od grešnikov 
zaradi počenjanja hudega v Mojih Očeh. 

Dragi Moji učenci, naj vas Jaz pomirim, da vas Moja Roka vsak dan vodi v tem 
zadnjem Poslanstvu na Zemlji. Moja Beseda bo prebudila vaše duše in duše 
vseh tistih milijard, ki vam bodo sledile – kajti svet bo kmalu zaslišal Moj Glas. 
Naj vas ne moti nobena ovira na vaši poti, kadar govorite o Meni, kadar spominjate 
ljudi na Moje Nauke in ko spominjate Moje svete sluţabnike na njihovo obveznost, da 
ostanejo zvesti Moji Besedi, vsebovani v Svetem Evangeliju. 

Kadar se od vas zahteva, da se Mi odpoveste, bodisi po Sveti Evharistiji bodisi po 
spremenjeni različici Svetega Pisma, morate to odkloniti, odkrito in brez sramu. 



Braniti morate Besedo, tako da ne sprejmete laţi v Mojem Imenu. Prosim, molite to 
Kriţarsko Molitev, da bi vas obvarovala pred preganjalci, ki bodo prizadejali 
grozodejstva zoper Mojo Cerkev in vse tiste, ki ostanejo zvesti Boţji Besedi. 

Kriţarska Molitev (141) Zaščita pred preganjanjem  

Dragi Jezus, brani me v boju, da bi ostal zvest Tvoji Besedi ne glede na ceno. 
Varuj me pred Svojimi sovraţniki. Zaščiti me pred tistimi, ki me preganjajo 
zaradi Tebe. Deli z menoj mojo bolečino. Olajšaj moje trpljenje. Dvigni me k 
Luči Tvojega Obličja do Dne ko prideš ponovno in svetu prineseš Večno 
Odrešenje. Odpusti tistim, ki me preganjajo. Uporabi moje trpljenje, da 
zadostim za njihove grehe, tako da bodo našli mir v svojih srcih in Te na 
poslednji Dan sprejeli s kesanjem v svojih dušah. Amen. 

Pojdite in iščite uteho v upanju, da bom Jaz vse Svoje sovraţnike in tiste, ki v Mojem 
Imenu preganjajo katerega koli od vas, sprejel v Pribeţališče Svojega Velikega 
Usmiljenja. 

Vaš Jezus 

 

Tisti, ki Me preklinjajo, bodo prekleti 

Sreda, 19. marec 2014, ob 16:05 

Moja srčno ljubljena hči, kadar Jaz govorim o Svojih sovraţnikih, vedno mislim 
tiste, ki Mi s svojimi sleparskimi načini skušajo ukrasti duše. Predvsem mislim 
tiste, ki uporabljajo fasado svetosti, da namerno zavajajo duše v greh. Kadar nekdo 
skuša zapeljati drugo dušo, da bi verjela neresnicam o Moji Sveti Besedi, dani svetu 
po Knjigi Mojega Očeta, potem je Moj sovraţnik. 

Največjo bolečino Jaz trpim po rokah tistih, ki trdijo, da so Moji vdani učenci in 
se bahajo s svojim poznavanjem Mene. Kadar poskušajo ti ljudje prizadeti druge in 
ne razmišljajo o tem, kako jih posvariti v Mojem Imenu, je to za Mene najbolj boleče. 
Jaz iščem duše, ki so Mi blizu in jih na mnoge načine pritegnem k Sebi, in to ne samo 
tiste, ki so ţe del Moje Cerkve na Zemlji. Vedno si najprej prizadevam za tiste 
raztresene, ki so izgubljene in ne morejo videti. Te duše so prve, ki jih poiščem, to so 
tiste, ki so v napačnih rokah in bodo zapeljane.  

Prosim vas, da se vselej spominjate tistih narodov, tistih verstev, tistih, ki ne verujejo 
v Mene – vedno – v vaših molitvah. Prosim, prijazno jih sprejmite, prav kakor bi jih 
Jaz. Nikoli jim ne skušajte vsiljevati svojega mnenja ali jih ustrahovati v Mojem 
Imenu. Obračajte se nanje z ljubeznijo in velikodušnostjo, ker so za mene prav tako 
pomembni kot tisti najbolj vdani med vami. Ne glede na to h komu se obračate, se 
zavedajte,da nihče med vami ni bolj zasluţen od drugega, kajti vsi ste grešniki.  

Vsi Boţji otroci bodo sčasoma izpričevali Resnico Njegovega Načrta za izpolnitev 
Njegovih Obljub. Vsak bo spoznal Resnico in potem bodo laţje sprejeli Mojo Roko 
Usmiljenja.  



Tega Dne bodo vsa verstva, vse veroizpovedi, ljudje vseh barv in narodnosti videli 
dokaz Mojega Obstoja. Tisti, ki bodo odstranili ovire, ki so jih postavili med njimi in 
Stvarnikom, bodo jokali s hvaleţnostjo, ker bodo končno priče Boţje Ljubezni. Ko 
načrtujete in se pripravljate na prihajajoče čase, se zavedajte da, ne glede na to 
kakšne ovire so postavljene med vami in Večnim Odrešenjem, bodo Moji sovraţniki 
najostreje kaznovani. 

Tisti, ki Me preklinjajo, bodo prekleti. Tisti, ki se borijo proti Načrtu Mojega Očeta, 
da reši duše, bodo poraţeni. In tiste, ki preganjajo Boţje otroke ter stojijo Bogu 
na poti, bo njih same preganjal sluţabnik, ki so mu izkazovali zvestobo. Nič ne 
bo stalo na Moji Poti, kajti to je nemogoče. Po Boţji Moči bo uničen vsak sovraţnik, 
vsi tisti, ki razglašajo besede, dela in dejanja antikrista, pa bodo zavrţeni, in Boţje 
Kraljestvo bo takrat dovršeno. 

Vaš Jezus 

 

Dvignila se bo strah vzbujajoča vojska, kakršne ni bilo videti še 
nikdar poprej 

Četrtek, 20. marec 2014, ob 21:42 

Moja draga ljubljena hči, svet je na robu mnogih vojn, ki se bodo odraţale v hitrosti, s 
katero bo Cerkev izbruhnila. Po mnogih končnih mirovnih pogajanjih, ki se bodo 
odvijala po velikem prelivanju krvi in uničenju, se bodo mnogi ljudje počutili nemočni, 
osamljeni prestrašeni in brez vsakega pravega vodstva. Zaradi šibkih členov v svetu 
politike bo svet najbolj ranljiv. Zaradi tega se bo dvignila strah vzbujajoča vojska, 
kakršne ni bilo videti še nikdar poprej. Ko se bo drobil svet, se bodo drobile 
tudi mnoge cerkve. Ko se bo vse zdelo brezupno, bo ustvarjena zdruţena 
skupina političnih vodij in vodij Krščanskih Cerkva pod enotno svetovno 
organizacijo - iz katere bo vzklila nova gnusoba - nova ena svetovna religija. 

Vsi ti dogodki bodo potekali po stopnjah. Vaša dolţnost, Moji ljubljeni učenci, 
velja Meni, saj vas Jaz vodim, kajti obstaja le ena pot do miru in varnosti, in ta je po 
Meni, Jezusu Kristusu. Jaz vas bom vodil skozi trnje, bolečino in grozoto gnusobe 
opustošenja. Če se Me boste drţali, boste varni. 

Bodi močna, Moja ljubljena hči, med temi teţkimi preizkušnjami, kajti s tvojo močjo in 
pogumom bom lahko Jaz pokazal Pot Resnice, ko bo svet obrnjen narobe zaradi 
hudobije, ki jo bosta povzročali ljubezen do moči in korupcija, kar bo vzrok tem 
vojnam in potem Veliki Vojni. 

Ukrepajte hitro in zagotovite, da posvetite svoja ţivljenja molitvam ter za 
zaščito Moje Cerkve na Zemlji. Moji darovi bodo zaščitili vsakega izmed vas in 
vedno Bom odgovoril tistim, ki Me bodo poiskali v prihajajočem času stiske. 
Ko se bodo odvijali ti dogodki, se bo širila tudi Moja Vojska na Zemlji. Tisti, ki 
nasprotujejo temu Poslanstvu, Mi bodo sledili, kajti do takrat ne bodo več mogli 
zanikati Resnice – ko bodo odkrili, da bodo tudi oni trpeli preganjanje, s katerim se 
bodo soočali Kristjani vsepovsod, ko bodo trpeli pod vladavino Zmaja.  



Njihovo edino upanje na tej stopnji bo hoditi za Menoj, njihovim Jezusom, kajti le po 
Meni bodo lahko prišli v Kraljestvo Mojega Očeta. 

Vaš Jezus  

 

Ko Moj Oče enkrat ustvari dušo, bo ta ţivela večno 

Sobota, 22. marec 2014, ob 14:00 

Moja srčno ljubljena hči, smrti se nikoli ne smete bati, če sprejemate Mojo smrt na 
Kriţu. Smrt je zgolj trenutek prehoda s tega sveta v Hišo Kraljestva Mojega 
Očeta. Bati se smrti pomeni zanikati Moje Usmiljenje, kajti Jaz bom rešil vsako dušo, 
ki Me prizna in ki Me prosi, naj ji odpustim njene grehe.  

Ko Moj Oče enkrat ustvari dušo, bo ta ţivela večno. Imela bo Večno Ţivljenje, če Mi 
bo duša dovolila, da jo vzamem. Drugače bo izgubljena v prid Satanu, če Me bo 
duša zanikala, ko bo spoznala, Kdo Sem Jaz. 

Smrt duše na Zemlji je tako naravna kot rojstvo. Ko duša zapusti telo in pride k 
Meni, bo napolnjena z izobiljem Milosti ter bo sprejeta v druţino Mojega Očeta 
– Njegovo Kraljestvo, ki je napolnjeno z veliko ljubeznijo, radostjo in srečo, ki 
jih na Zemlji nikoli ni mogoče doseči. Mnogi med vami, ki ste izkusili ljubezen, 
radost in srečo v svojem ţivljenju, ste pokusili zgolj majcen drobec tega, kakšen okus 
ima Večno Ţivljenje. Vedno morate z radostjo v svojih srcih stremeti k trenutku, ko 
boste vstopili v Kraljestvo Mojega Očeta, saj se ga je treba veseliti – ne bati. 

Če se morate soočiti s smrtjo ali če se mora s smrtjo soočiti ljubljena oseba, 
potem se vedno obrnite po pomoč k Meni, vašemu Jezusu. Kadar tako ravnate, 
vas bom Jaz dvignil v duhu, obrisal vaše solze, pregnal ves strah iz vaših src, ko 
molite to molitev. 

Kriţarska Molitev (142) Priprava na smrt 

Moj preljubi Jezus, odpusti mi moje grehe. Očisti mojo dušo in me pripravi za 
vstop v Tvoje Kraljestvo. Podeli mi milosti, da se pripravim na zedinjenje s 
Teboj. Pomagaj mi, da premagam vse strahove. Podeli mi pogum, da pripravim 
svojega duha in dušo, da bom vreden stopiti pred Tebe. Ljubim Te. Zaupam 
Vate. Predajam se Ti v telesu, mislih in duši za vso večnost. Naj Tvoja Volja 
postane moja. Osvobodi me bolečin, dvomov in zmede. Amen. 

Jaz brez izjeme sprejemam vse duše, ki molijo to molitev. Moje Usmiljenje še 
posebej velja dušam, ki jih čaka smrt, pa ne verujejo Vame, kadar v svojih poslednjih 
dneh molijo to molitev trikrat dnevno. 

Vaš Jezus 

 



Kaj Mi pomaga, če je Predme pride človek, ki se obotavlja in upira? 
Nekoristno je 

Nedelja, 23. marec 2014, ob 11:30 

Moja draga ljubljena hči, pomembno je, da ljubezen, ki jo ima kdor koli od vas do 
svoje druţine, razširite zunaj svojega doma. Rotim vas, da na tiste, ki jih poznate, 
tiste, ki jih ne poznate, svoje sovraţnike in tiste, ki so vam blizu, gledate prav 
tako, kot če bili vaši rodni bratje in sestre. Toliko ljudi je pozabilo, kako ljubiti 
druge, kakor sem vas ljubil Jaz. Ni lahko ljubiti tujce, toda Jaz vam pravim – bodite 
prijazni in jim izkazujte spoštovanje, tudi če vas odklanjajo. Predvsem jim morate 
izkazovati usmiljenje. Skrbeti morate za potrebe drugih, kot če bi vas Jaz neposredno 
poslal, da skrbite zanje. 

Ko Sem vam dal Svojo Besedo, je bila Moja Ţelja, da bi bile vse duše rešene. Da bi 
bile rešene, ne smete biti sebični in skrbeti samo za vaše lastne duše. Vi, Moji 
ljubljeni učenci imate dolţnost, da delite z drugimi Darove, ki vam jih sedaj 
prinašam s temi Sporočili. Delite Mojo Ljubezen z drugimi, posebno s sovraţniki. 
Molite za vse tiste, ki potrebujejo Moje Posredovanje. Bodite potrpeţljivi z njimi. 
Kadar jim dajete Moje Darove, Moje Molitve in Zaščito Pečata Ţivega Boga, se 
morate nato umakniti in jim pustiti čas, da se obrnejo Name. 

Jaz vam ne naročam, da silite ljudi, naj sprejmejo Knjigo Resnice. Po njihovi 
svobodni volji bo njihova lastna izbira, ali Me ţelijo poslušati ali ne. Zagotovite tistim 
ljudem, da bom Jaz, Jezus Kristus, izvršil vsako Posredovanje, da osvojim njihove 
duše. Najšibkejši med njimi bodo na nek način odgovorili na Moj Klic. Tisti, ki imajo v 
svojih dušah sovraštvo do Mene, bodo na neki stopnji odkrili mehčanje svojih src in 
ne bodo dojeli, zakaj je tako. Zato Mi morate vedno prinašati duše, po ljubezni in 
potrpeţljivosti.  

Kaj Mi pomaga, če je Predme priveden človek, ki se obotavlja in upira? Nekoristno je. 
Kriţarske Molitve, ki Sem jih dal svetu, so tako močne, da bom Jaz po Boţji 
Ljubezni dušam vseh tistih, za katere prosite, izkazal veliko Ljubezen, Sočutje 
in Usmiljenje. Vse, kar morate storiti, je, da jim daste Molitve in Me nato prosite, naj 
te duše pritegnem k Sebi. Jaz nikdar ne zavrnem grešnika, ki je najbolj potreben 
Mojega Usmiljenja. 

Vaš Jezus 

 

 

 

 

 



Bog Oče: Lakota, ki bo stiskala svet, ko bo odtrgan Tretji Pečat, ne 
bo omejena na pomanjkanje hrane 

Ponedeljek, 24. marec 2014, ob 15:33 

Moja najdraţja hči, lakota, ki bo stiskala svet, ko bo odtrgan Tretji Pečat, ne bo 
omejena na pomanjkanje hrane za telo. Lakota, o kateri Jaz govorim, bo stradanje 
duha, saj bodo vsako sled Resnice izbrisali sovraţniki, ki vdirajo v Cerkev, ki jo 
je na Zemlji ustvaril Moj Sin, Jezus Kristus, v edinosti s Svojim Telesom. 

Kmalu bo Resnica postala nejasna in Svetega Duha bo zamenjal hudi duh. Tisti, 
ki bodo širili novo obliko laţne evangelizacije, bodo odgovorni za odrekanje Hrane 
Ţivljenja Mojim otrokom. Ko boste lačni Resnice, boste imeli malo, s čimer bi 
nahranili svojo dušo, nato pa boste sčasoma zapadli v poganstvo. Jaz posegam na 
vsakem koraku procesa, po katerem boste zavedeni v zmoto. Po najboljših močeh 
Se bom potrudil in po Usmiljenju Svojega Sina bom mnogim izmed Njegovih svetih 
sluţabnikov podelil Milosti, ki jih potrebujejo za razločevanje med Resnico in 
izmišljotino. 

Ko vas Jaz oddaljujem od sovraţnika, vam bo mnogim teţko, da bi ostali zvesti Boţji 
Besedi. Mučili vas bodo dvomi, pomanjkanje poguma, da bi se drţali Svete 
Besede, ter groza pred tem, da bi bili razglašeni za izdajalce Cerkve. Bitka za 
duše bo prav tako silovita, kot je bila v času Mojega Sina na Zemlji. Največja teţava 
bo nastala zaradi napake povzročene s strani svetih sluţabnikov Mojega Sina zaradi 
neuspešnosti pri odkrivanju prevare znotraj lastnih vrst. In tako bodo zaradi mlačne 
vere ter pomanjkanja razločevanja vodili mnogo svojih sodelavcev duhovnikov v 
resno zablodo, kot je bilo napovedano. 

Oznanjam vam, da je časa malo. Ne bo vam dodeljen čas, potreben za to, da bi 
pritegnili vse Moje otroke v Milostno Naročje Mojega Sina. Kar zadeva vas, ki ste 
privilegirani v tem, da vam je bila dana Milost sprejetja Knjige Resnice, od vas 
se bo torej veliko pričakovalo. Po svoji veri in zaupanju Vame, vašega ljubljenega 
Očeta, boste pomagali voditi Moje otroke nazaj, tako da bodo rade volje sprejeli 
Posredovanje Opozorila, ko bo Moj Sin zaobjel svet v Ţarke Svojega Velikega 
Usmiljenja. 

Ti časi so nad vami in čas je, da si nadenete svojo bojno opremo ter se borite za to, 
da bo Resnična Beseda – Resnica – ohranjena. Brez Resnice ni ţivljenja. 

Vaš Oče 

Bog Najvišji 
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Mati Odrešenja: Prosite mene, vašo ljubljeno Mater, naj vam dam 
moč, da boste vztrajali, in da naj varujem Poslanstvo Odrešenja 

Torek, 25. marec 2014, ob 15:30 

Moji dragi otroci, ko me je Bog izbral kot Mater Njegovega Edinorojenega Sina, je bilo 
to zato, da bi lahko slavila Boga s sluţenjem Njemu, tako da bi na svet rodila dolgo 
pričakovanega Mesija. Tedaj sem bila le poniţna sluţabnica, tako kot sem tudi sedaj. 

Nikol ne pozabite, da kadar sluţite Bogu v Njegovem Načrtu, da bi prinesli Večno 
Odrešenje svetu, ste le Njegovi sluţabniki. Sluţenje Bogu zahteva globok občutek 
poniţnosti. Drugače ne more biti. To poslanstvo, poslednje, ki ga je odobril moj 
Oče v Svojem Načrtu, da prinese dokončno odrešenje Svojim otrokom, bo 
pritegnilo na milijone duš, da bi Mu sluţile. Prišli bodo z vseh koncev Zemlje. 
Mnogi se ne bodo zavedali svojega klica, dokler ne bodo molili Kriţarskih Molitev. Z 
molitvijo Kriţarskih Molitev bo Sveti Duh navdihnil te duše, ki bodo potem pripravljene 
nositi Kriţ mojega Sina.  

Če resnično sluţite mojemu Sinu in Mu pridete na pomoč, da lahko On prinese 
odrešenje vsakemu grešniku, potem boste morali sprejeti teţo Kriţa. Kadar 
sluţite mojemu Sinu in se nato kasneje pritoţujete nad trpljenjem, ki vam ga bo to 
prineslo, bo to podrlo pregrajo, ki vas varuje pred hudobcem. Satan nikoli ne bo 
nadlegoval laţnih vidcev in njihovih pristašev, ker ve, da ne prinašajo nobenega 
sadu. Vendar pa bo v primeru pristnih poslanstev napadal s silovito okrutnostjo. 
Uporabil bo šibke duše, prizadete z grehom napuha, da napade resnične učence 
mojega Sina. Za tiste, ki se odzovejo meni, Materi Odrešenja, bo njegovo sovraštvo 
najbolj očitno, ko bo moja Medalja Odrešenja postala dostopna po vsem svetu. 

Medalja Odrešenja bo spreobrnila na milijarde duš, zato si bo hudobec z vsemi 
močmi prizadeval, da bi jo zaustavil. Po teh napadih boste spregledali čisto zlobo, 
ki bo bruhala iz hudobca in vsakega njegovega zastopnika, kajti on noče, da bi bila ta 
Medalja dana Boţjim otrokom. Otroci, nikoli se ne smete ukloniti pritiskom ali 
hudobiji, ki bodo prihajali od tistih, ki so odpadli od mojega Sina. Ravnati tako 
pomeni podleči Satanu. Namesto tega morate prositi mene, vašo ljubljeno Mater, naj 
vam dam moč, da boste vztrajali, in da naj varujem Poslanstvo Odrešenja ob tem 
času obletnice Oznanjenja. 

Moliti morate to Kriţarsko Molitev (143) Za zaščito Poslanstva Odrešenja: 

O Mati Odrešenja, zaščiti to Poslanstvo, Dar od Boga, da prinese Večno 
Ţivljenje vsem Njegovim otrokom po vsem svetu. Prosim posreduj v našem 
imenu pri svojem ljubljenem Sinu Jezusu Kristusu, da nam podeli pogum, da bi 
vselej izvrševali svoje dolţnosti in sluţili Bogu, zlasti takrat kadar trpimo zaradi 
tega. Pomagaj temu Poslanstvu, da v skladu z Boţjo Voljo spreobrne na 
milijarde duš in spremeni vsa kamnita srca v ljubeče sluţabnike tvojega Sina. 
Daj vsem nam, ki v tem Poslanstvu sluţimo Jezusu moč, da premagamo 
sovraštvo in preganjanje Kriţa ter da trpljenje, ki prihaja z njim sprejmemo z 
velikodušnostjo srca in s popolnim sprejemanjem vsega, kar bi se lahko 
zgodilo. Amen. 



Moji dragi otroci, ne dovolite, da bi strah pred sluţenjem Bogu oviral vaše 
oznanjevanje Njegove Svete Besede. Strah prihaja od Satana – ne od Boga.  

Pogum in moč, zdruţena s poniţnostjo ter z ţeljo ravnati se po Boţji Volji, lahko 
prihajata samo od Boga. 

Na to obletnico Oznanjenja se zahvaljujem svojemu ljubljenemu Očetu, Bogu 
Najvišjemu, za Dar, ki ga je On dal svetu, ko me je prosil, naj rodim Njegovega 
preljubega Sina, da bi odrešil človeštvo ter svet privedel v Njegovo Večno Kraljestvo. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja  

 

 

Oni so Moji. Jaz Sem njihov. Vedno bo tako. Jaz jih vse ljubim. Tako 
preprosto je to  

Sreda, 26. marec 2014, ob 02:52 

Moja draga ljubljena hči, Jaz pozivam vse Svoje učence po vsem svetu, naj se 
zdruţijo kot eno v Meni, da molijo za duše tistih, ki so se ločili od Mene. Jaz še 
posebej kličem Svoje Kriţarske Molitvene Skupine, vsepovsod, in vse tiste, ki 
so se odzvali Mojemu Klicu preko Knjige Resnice, da ljubite drug drugega, kot 
vas ljubim Jaz. Pustite ob strani razlike – če bi se pojavile; ne menite se za 
nesoglasje, če se bo pokazalo, in ne ozirajte se na sovraštvo, ki ga vam ga izkazujejo 
Satan ter duše, ki jih je zapeljal, kajti to je Moje poslednje Poslanstvo v pripravi na 
Moj drugi Prihod. 

Razumeti morate namen Mojega Načrta za odrešenje sveta preko Knjige 
Resnice. Moj Namen je rešiti vse duše, vsepovsod, ne glede na to, kdo so, v kaj 
verujejo, kako grešijo, kaj delajo drug drugemu in kakšne nazore utegnejo imeti. Oni 
so Moji. Jaz Sem njihov. Vedno bo tako. Jaz jih vse ljubim. Tako preprosto je to. Ne 
more biti drugače.  

Kadar koli vas preganjajo v Mojem Imenu, se vselej dvignite nad to in molite za duše, 
ki vas preklinjajo, kajti Moje Srce se para zaradi njih. Jaz za te duše strahotno trpim. 
Privedite jih k Meni, zato da lahko odprejo svoja srca Moji Ljubezni do njih. 
Pomagajte Mi doseči njihove nesrečne in zlomljene duše ter njihova zakrknjena 
srca, kajti brez Mene in brez Mojega Posredovanja bodo oveneli in umrli. To ni 
Moja Ţelja. Pridite, vi vsi. Jaz kličem tiste, ki ste v Meni in z Menoj. Jaz pozivam tiste, 
ki Me v resnici ne poznajo, ki pa mislijo, da Me. Jaz kličem tiste, ki so nezvesti Mojim 
Naukom. Jaz pozivam tiste, ki zavračajo to Poslanstvo in ki ga razglašajo za laţnega. 
Ne zapuščajte Me, zakaj Jaz vas nisem zapustil. Ne bojte se Me, kajti Jaz Nisem vaš 
sovraţnik in Si ţelim vaše duše, da boste lahko del Mene, in potem boste našli mir v 
svojem srcu. 



Moj Čas je zdaj, ko vas Jaz vodim, odpiram vaša srca in vas spominjam na Resnico 
Svoje Besede, ki se nikdar ne spreminja. Čas za Moj Prihod je blizu in pomembno je, 
da pripravite svoje duše ter tiste, s katerimi prihajate v stik. Moj prihod bo nenaden 
in nobenega vnaprejšnjega opozorila ne boste imeli. Ne zanemarite svojih duš, 
saj boste morali biti pripravljeni videti Svetlobo Mojega Obličja, in to tako, da boste 
lahko obstali pred Menoj, če hočete vstopiti v Moje Kraljestvo. 

Jaz vas bom vedno ljubil, kadar Mi sluţite z vsem svojim srcem. Jaz vas bom vedno 
ljubil, kadar Me zavračate, obsojate Moje Poslanstvo ali obrekujete druge v Mojem 
Imenu, kajti ne veste, kaj delate. Ko pride Dan, vas bom Jaz enega za drugim 
poklical in vas vzel v Svoje Naročje, da bi vam podelil tolaţbo, ki jo boste potrebovali. 
Kajti na tisti Dan bom Jaz zdruţil vse, ki Me ljubite, in Jaz bom razglasil, naj se 
odprejo Vrata, da se dovoli vstop vsem Boţjim otrokom, z vsega sveta, vključno s 
tistimi, ki so umrli in ki bodo zopet vstali – kot eno v Meni. Takrat se bo končno 
zgodila Volja Mojega Očeta. 

Vaš Jezus 

 

 

S tem, ko se bodo poganom pustili ustrahovati, bodo postali kakor 
pogani 

Četrtek, 27. marec 2014, ob 14:30 

Moja draga ljubljena hči, Moja Ţelja je, da Moji učenci, vključno s Kristjani vseh 
veroizpovedi, preţivijo več časa v Moji druţbi. 

Ne glede na to, kako blizu utegnete misliti, da ste Mi, se bo hudobec na vse pretege 
trudil, da bi vas premamil v vsako vrsto nepostavnosti. Niti eden med vami ni tako 
močan v svoji veri, da bi se lahko zoperstavil hudemu duhu. Prizadevati si morate, 
da boste preţiveli več časa v vsakodnevni molitvi, in porabiti ta čas, da bi 
zgradili okoli sebe oklep, potreben za to, da vas varuje, da Mi boste ostali 
zvesti. Opuščanje pogovora z Menoj po Molitvi in Zakramentih vas bo napravilo 
šibke, naredilo negotove v vaši ljubezni do Mene in potem boste ranljivi za 
dvome o Mojih Naukih, Mojih Obljubah in Moji Moči. Preizkušnje, s katerimi se 
boste soočali, povzročene z začetkom terorja, ta bo prizadejan Mojim zvestim 
učencem, ki bodo ostali goreče zvesti Sveti Boţji Besedi, bodo zelo teţke. 

Bog vam je dal svobodno voljo kot vašo naravno dedno pravico, pa vendar vam jo 
bodo vsiljivci, ki bodo napadli Mojo Cerkev, hoteli odvzeti. Prisiljeni boste sprejeti 
neresnice, ki vam bodo predloţene pod pretvezo novih tolmačenj Svetih 
Evangelijev, in če si boste te drznili postavljati pod vprašaj, boste v sramoti 
izgnani. Toliki med vami se boste zaradi strahopetnosti, zaslepljenosti, in zgrešene 
privrţenosti tistim, za katere mislite, da vodijo Mojo čredo, znašli v sprejemanju laţne 
doktrine. 



Laţna doktrina, ki bo uvedena, bo skrbno prikrita z ljubečimi besedami. Način, 
kako prepoznati, da ne prihaja od Mene, bo trojen. Na prvo mesto bo postavljala 
potrebe grešnikov s tem, da bo razglašala, da morate moliti, da bi povzdigovali 
človekove pravice, da greši pred Gospodom. Drugič, od vas se bo zahtevalo, da 
razglašate, da je greh naravna stvar in da se zaradi njega nikoli ne smete bati 
prihodnosti – da Bog nikoli ne bo zavrnil grešnika ter da bodo vsi Njegovi otroci 
vstopili v Raj. Tretjič, rečeno vam bo, da morajo biti Zakramenti prirejeni iz svojih 
začetkov v Krščanstvu, da bi ugajali poganom, ki zasluţijo, da je za njihove 
človekove pravice poskrbljeno v Boţjih Očeh. Ko se bodo te reči zgodile, bo to 
pomenilo samo eno stvar. Človek bo pred oltarji Mojih Cerkva vsepovsod predstavil 
svojo razlago tega, katera Pravila, ki jih je postavil Bog, mu ustrezajo in katera ne. 
Nato bo od Boga pričakoval, da se bo uklonil njegovim zahtevam. V bistvu bo 
ukazoval Bogu, ker bo mislil, da je večji od Mene. 

Te duše bom Jaz odvrgel proč od Sebe, ker se ne bodo več mogle razglašati za 
Kristjane. S tem, ko se bodo poganom pustili ustrahovati, bodo postali kakor pogani. 
V Mojem Kraljestvu ni prostora za tiste, ki se Mi ne predajo na način, kot Sem 
jih učil, ko Sem hodil po Zemlji. V letih pred vami vam bo teţko, da bi ostali 
zvesti Mojim Naukom, ker vas bodo tisti, ki trdijo, da predstavljajo Mene, vodili 
v teţko zmoto, kot je bilo napovedano. Bodite pazljivi. Pazite, kaj bodo zahtevali, 
da sprejmete kot nadomestek za Mojo Sveto Besedo. Tisti s pravim razločevanjem, 
ki jim je dana z Močjo Svetega Duha, bodo takoj vedeli, ko se bodo te stvari zgodile. 
Drugi ne bodo blagoslovljeni, ker ne bodo posvečali pozornosti vsemu, kar Sem jih 
učil. Znašli se bodo na zelo temačnem in osamljenem kraju brez Moje Navzočnosti, 
da bi jim Osvetlila pot Resnice. Ta čas se hitro pribliţuje. 

Vaš Jezus 

 

 

V naslednjih dveh letih se bodo znanstveniki na vse pretege trudili 
ovreči Obstoj Boga 

Sobota, 29. marec 2014, ob 14:30 

Moja draga ljubljena hči, v naslednjih dveh letih se bodo znanstveniki na vse pretege 
trudili ovreči Obstoj Boga. Zmotno bodo trdili, da človek lahko preţivi na drugih 
planetih poleg Zemlje. Zemlja je edini ţivi del vesolja, ki ga je ustvaril Bog za 
Svoje otroke. Vendar to ni edini razlog, da bodo te trditve izrečene, da bi dokazali, 
da Bog ne Obstaja. Razglašali bodo človekovo veličino; njegovo inteligenco in 
njegove doseţke v znanosti, da bi ovrgli predstavo, da je bil človek ustvarjen 
od Boga. Največja ţalitev bo, ko bodo razglasili, da je bil človek ustvarjen s 
čudeţem znanosti. Zelo se bodo trudili, da bi dokazali, da je človek nepremagljiv, pa 
vendar ne bodo imeli odgovora na to, kaj se zgodi potem, ko nastopi fizična smrt 
telesa, s katero se mora soočiti vsak človek. Ta del bodo tisti, ki laţejo in zanikajo 
Boga, prezrli. 



Posmehovali se bodo vsakomur, ki izpoveduje vero v Obstoj Nebes ali v svojega 
Pravega Stvarnika, Boga Najvišjega. In ves čas teh javnih izjav proti Resnici tisti, 
ki trdijo, da vodijo Mojo Cerkev, ne bodo izrekli niti ene same besede. V 
poslednjih dneh bo religija postala poganski pojem, ko bodo oboţevanje Zemlje, 
sonca, lune in zvezd postali nadomestek, kadar bodo častili Boga. 

Večina sveta se bo obrnila k poganstvu in prinesla smrt svojim dušam. Kljub 
vsakemu Posredovanju Mojega Očeta se bodo obrnili proč. Zato je Moj Oče svetu 
obljubil Knjigo Resnice, razkrivanje Knjige Razodetja, da bi rešil vaše uboge duše. 
Človek je trmast. Človek je ohol, nečimrn in bolj ko napreduje v znanosti, tem manj 
ve in tem bolj se oddaljuje od Resnice.  

Poslušajte zdaj Mojo Besedo, kajti kmalu bo iz Mojih Cerkva na Zemlji postopoma, 
korak za korakom, umaknjeno vse, kar Sem vas učil. Beseda vam bo odvzeta, toda 
Jaz vas ne bom nikoli zapustil, kajti Jaz bom vedno ostal z vami, vas vodil, vas učil in 
vas napolnjeval s Svojo Ljubeznijo. Vedno boste v Mojem Srcu in zaradi vaše 
ljubezni do Mene bom Jaz lahko rešil tiste, ki so izgubljeni. Vi, Moji ljubljeni učenci, 
ste Moja povezava z Boţjimi otroki in po vaših molitvah Si bom prizadeval 
zdruţiti svet. Zaradi tega ne smete nikoli obupati, tudi kadar se vse zdi brezupno. 

Vaš Jezus 

 

Oh, gorje tistim, ki jih je Gospod izbral, da Mu sluţijo v poslednjih 
dneh, ker ne bodo pozorni na Moj Klic 

Nedelja, 30. marec 2014, ob 20:00 

Moja draga ljubljena hči, Mojih Besed nikdar ne smeš imeti za samoumevne, kajti 
dane so ti kot Dejanje Velikega Usmiljenja. Svetu niso dane, ker je človek vreden, 
temveč nasprotno, ker je sestradan Besede. 

Vsak Dar, dan človeku po priprošnji Moje Matere od Moje smrti na Kriţu, je bil 
za to, da bi vsem grešnikom pomagal, da se pripravijo na Veliki Dan. Moja Mati 
se je odzvala Boţji Volji Mojega Očeta, ko je rodila Mene, Odrešenika in Zveličarja 
sveta. V zameno je bila ona izbrana kot priprošnjica med človekom in Pravičnostjo 
Boga. Njena vloga je, da posreduje v imenu grešnikov, da bi jih posvarila in da bi jih 
pripravila, da sprejmejo Mene, njenega Sina, na poslednji Dan. 

Prav vsako prikazovanje Moje ljubljene in Blagoslovljene Matere, ki se je 
zgodilo na svetu, je bilo po Pooblastilu Mojega Očeta. Vse, kar je napovedala, se 
bo sedaj zgodilo, in vse, kar je razodela, je pozabila večina Mojih svetih sluţabnikov, 
ki so se odločili prezreti njena svarila. 

Oh, gorje tistim, ki jih je Gospod izbral, da Mu sluţijo v poslednjih dneh, ker ne bodo 
pozorni na Moj Klic! Gluhi in slepi bodo sledili razvodeneli različici Knjige Mojega 
Očeta in namesto sadu, za katerega so bili poklicani, da ga obrodijo, bo iz njihovih 
ust bruhal le gnil sad.  



Naduti in prevzetni so zanikali priprošnje Moje Matere, njena prikazovanja in njen 
poziv, da jih zbere, da bi jih vpeljala v modrost Nebeške Hierarhije, kjer Resnica 
vlada kot Kralj. Resnica se jim je izmikala in namesto, da bi v razgaljeni poniţnosti 
padli na obraz pred Boţji Prestol, sledijo pravilom človeka – zmotljivega človeka – ki 
ne pozna Resnice Obljub, ki jih je Bog dal Svojemu ljudstvu. 

Morda je današnji svet dosegel velik napredek v medicini, v tehnologiji in v 
znanju, vendar je modrost tega, kar je potrebno za vstop v Moje Kraljestvo, 
zamenjal za denar, bogastvo in moč. Vse stvari tega sveta – denar, moč, imetje, 
vplivni poloţaji v vladi – niso nič v Mojih Očeh. Lahko jih izbrišem z enim samim 
zamahom Svoje Roke. Spoštovanje človeškega znanja in napredek v znanosti 
sta brez vrednosti, ker ne prihajata od vas –sta talenta, dana človeku od Boga 
zaradi Njegove Ljubezni do Njegovih otrok. Če bi jih On odvzel, skupaj z vsemi 
materialnimi dobrinami, ki jih imate, kaj bi vam potem ostalo? Nič. 

Tistih, ki Me resnično poznajo, naj nič ne skrbi, ker vedo, da bodo, če so Moji, 
zgolj dosegli olajšanje, kadar popolnoma zaupajo Vame, zato ker se zavedajo, 
da jih Jaz ne bi nikoli pustil, da se znajdejo sami. Zakaj torej iščete stvari, ki niso 
od Mene – stvari, ki vas ne bodo nikoli izpolnile? Bolj ko Me zavračate in iščete 
prazne obljube, bolj se boste počutili osamljeni, ko pride čas, da Jaz ločim zrnje od 
plevela. 

Edina moţnost, ki jo lahko izberete, je, da postanete resnični otrok Boga, brez 
Katerega niste nič. Ne šteje to, kdo ste, kakšen poloţaj zavzemate v tem ţivljenju, 
katero vlogo igrate. Samo zato, ker ste ljubljeni od Boga, boste rešeni. Noben človek 
ni zmoţen stati pred Menoj. Noben človek nima tako čiste duše, da bi lahko dosegel 
svetništvo. Nihče med vami ne more biti povzdignjen v Moje Kraljestvo po svojih 
zaslugah. Samo zaradi Mojega Usmiljenja boste postali vredni ţiveti Večno Ţivljenje. 

Vaš Jezus 

 

Bog Oče: Potresi bodo prizadeli vaša mesta 

Ponedeljek, 31. marec 2014, ob 14:00 

Moja najdraţja hči, prišel je čas, ko se bo človek, ki je grešil in se omadeţeval v 
Mojih Očeh, pogreznil v poslednje globine izprijenosti, ko si bo prizadeval 
uničiti vse, kar je svetega od Mene. 

Vse ţivljenje prihaja od Mene. Ţivljenje na duši je Moje. Ţivljenje na teleu je prav tako 
od Mene. Naj noben človek ne posega v katero koli od obeh – sicer mu bom Jaz vzel 
njegovo lastno ţivljenje. O tem ste lahko prepričani. Vsaka oblika ţivljenja, ki jo je 
ustvarila Moja Roka, bo ubita po rokah hudobnih ljudi. Jemali bodo ţivljenje tistim v 
maternici in to razglašali za obliko človekove pravice. Vi, Moji otroci, nimate 
pravice uničevati ţivljenja Mojih otrok – bodisi pred, bodisi po tem, ko so rojeni 
– in če to storite, potem boste trpeli strašno kazen. Brez sprave in če se ne 
spokorite za ta greh gnusobe, vas bom Jaz uničil, kot tudi tiste deţele, ki 
spodbujajo to zlo.  



Kadar uničite svoje lastno ţivljenje, Me ţalite, ker vam le-to ne pripada in samo Jaz 
imam pravico dati ţivljenje ter ga vzeti, v Mojem Času. S poseganjem v ţivljenje na 
telesu se vmešavate v Moje Boţanstvo, in Jaz ne bom nikdar stal ob strani ter 
spregledal takšnega sramotenja Mojega Stvarjenja. 

Kadar jemanje ţivljenja ni dovolj, bo človek pretkano napadel ţivljenje duše z 
zadajanjem smrti Moji Sveti Besedi, ki jo bo teptal, dokler ne bo zdrobil vsakega 
delca, tako da bo postala kot grušč pod njegovimi nogami. Potem bo človek, 
ošaben in poln lastnega izkrivljenega pogleda na svoje sposobnosti, skušal 
poiskati nov planet, da bi našel nov dom za človeštvo, čeprav je to nemogoče. 
Menili bodo, da Dar samih tal, na katera Sem postavil človeštvo, ne zadostuje več 
človekovim potrebam. In tako se bo nadaljeval – ta pohod naproti samouničenju. 
Človek bo pisec svojega lastnega propada. Sistematično bo uničil vse, kar Mi je 
sveto.  

Človek Mi bo brez trohice kesanja ukradel Dar Ţivljenja, ki Sem ga dal vsakemu 
Svojemu bitju. Opravičeval bo vsak del svoje morilske namere z razglašanjem 
jemanja ţivljenja za dobro stvar. Smrt preko splava je največja od vseh ţalitev in Jaz 
svarim človeštvo, da bo Pravičnost Moja, kajti Jaz ne bom več dopustil, da bi Me 
preklinjali na ta način. 

Potresi bodo prizadeli vaša mesta, in za vsako drţavo, ki dopušča jemanje ţivljenja, 
boste občutili posledice Mojega Srda, ko bom udaril vaša okrutna in sovraštva 
polna srca. Tistim, ki si prizadevajo za kesanje nad tem hudodelstvom, bo 
prizaneseno, toda vedite, da niti ena sama drţava med vami ne bo ubeţala 
temu kaznovanju. 

Ne bom trpel smrti Svoje Cerkve, ko bo človek skupaj z laţnimi voditelji, ki jim bo 
suţenjsko sledil, uničeval Zakramente in jih prenavljal, tako da bodo izginili. Jaz bom 
porušil vaša svetišča in vaše cerkve, medtem ko boste nadaljevali svoje oskrunjanje 
Telesa Mojega Sina. Bičali ste Ga, Ga zasramovali in preganjali Njegove učence – 
dokler Ga niste zverinsko umorili, ko ste Ga kriţali. Kljub temu se niste ničesar 
naučili. Vaše pomanjkanje poniţnega sluţenja Njemu, Ki vam je dal ţivljenje, vam 
prinesel Odrešenje in Ki vas sedaj poskuša pripraviti na Veliki Dan, se Mi gnusi. 

Ţalosten Sem in Jezen, ker ste končno uspeli ubiti vsako obliko ţivljenja, ki 
Sem vam jo podaril. Jaz imam v mislih tako ţivljenje na telesu kot ţivljenje na 
duši.  

Ţivljenje, ki Sem vam ga dal, nič več ni dovolj, zato ga bom Jaz na Poslednji Dan 
vzel nazaj od tistih, ki ste Mi ga vrgli nazaj. Medtem ko se vaša vojna proti Meni, 
Stvarniku Sveta in vsega kar je, nadaljuje, bom Jaz dopustil, da bodo vaša zla 
dejanja uničenja trajala le zelo kratek čas. 

Jaz vam sedaj dajem čas, da preiščete grehe človeštva zoper vse, kar Mi je sveto, 
tako da se lahko spokorite za grehe sveta. Poslednja bitka se je pričela in veliko 
ţivljenja – Daru ţivljenja, ki sem ga ustvaril Jaz – bo človek uničil. In za to bom 
kaznoval svet. 

Vaš Oče, Bog Najvišji 


