
Mati Odrešenja: Zadnja fatimska skrivnost ni bila razkrita, tako 

zastrašujoča je bila  

Ponedeljek, 22. julij 2013 

Moj otrok, prevaro, s katero se bo svet soočil, bo tako teţko razpoznati, da bodo 

prihajajoče preizkušnje lahko prestali samo tisti, ki se predajo Bogu in popolnoma 

zaupajo v Mojega sina. 

Leta 1917 sem dala svetu prerokbe, toda zadnja fatimska skrivnost ni bila razkrita, 

tako zastrašujoča je bila za tiste v Katoliški Cerkvi. 

Zadnja fatimska skrivnost še vedno ostaja neznana Boţjim otrokom, čeprav sem ti jo 

deloma razodela 26. januarja 2012. Zelo malo ljudi v Cerkvi je seznanjenih s tem. 

Zdaj mora biti razodet naslednji del zadnje fatimske skrivnosti, tako da bom lahko 

opozorila človeštvo na posledice neupoštevanja mojega posega v pomoč reševanju 

duš. 

Cerkev so od znotraj okuţili sovraţniki Boga. Oni – in dvajset jih je, ki imajo v njej 

nadzor – so napravili največjo prevaro. Izvolili so moţa, ki ni od Boga, medtem ko so 

Svetega Očeta, ki mu je bila podeljena Petrova Krona, previdno odstranili. 

Podrobnosti, ki sem jih razodela, so, da bosta v poslednjih časih dva moţa 

nosila Petrovo Krono. Eden od njiju bo trpel zaradi laţi, zasnovanih, da bi ga 

diskreditirale in zaradi katerih bo tako rekoč jetnik. Drugi, ki bo izvoljen, bo 

prinesel uničenje, ne le Katoliške Cerkve, marveč vseh cerkva, ki častijo 

mojega Očeta in ki sprejemajo Nauke mojega Sina, Jezusa Kristusa, 

Odrešenika sveta. 

Cerkev na Zemlji ima lahko samo enega voditelja, ki ga pooblasti moj Sin in ki 

mora ostati papeţ do svoje smrti. Kdor koli drug, ki trdi, da sedi na Petrovem 

Sedeţu, je slepar. Ta prevara ima en sam namen, predati duše Luciferju, za rešitev 

duš, ki se tega ne bodo zavedale, pa je le malo časa. 

Otroci, zdaj morate ubogati le eno svarilo. Ne oddaljujte se od Naukov mojega Sina. 

Skrbno preučite vsak nov nauk, ki vam bo predstavljen in ki zatrjuje, da prihaja od 

Cerkve mojega Sina na Zemlji. Resnica je preprosta. Nikoli se ne spreminja. 

Zapuščina mojega Sina je zelo jasna. Ne dovolite, da kdor koli zamegli vašo presojo. 

Kmalu bodo fatimske prerokbe razumljive. Sedaj se vse odvija pred neverujočim 

svetom, toda ţalostno je, da jih bo le malo razumelo, dokler ne bo prepozno. Molite, 

molite, molite moj Najsvetejši Roţni venec, kolikor je le mogoče pogosto, prav vsak 

dan, da bi zmanjšali učinke zla, ki vas obdaja. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 



Čeprav bodo vzbujale strah, pa niso nič v primerjavi z Velikim 
Kaznovanjem, ki je pred vami 

Četrtek, 25. julij 2013 

Moja draga ljubljena hči, zdaj je Roka Mojega Očeta posegla v svet, da kaznuje 
človekov greh. Greh se je v svetu pomnoţil, ker človek nič več ne razlikuje med 
pravilnim in napačnim. Ne morete ubeţati Srditi Jezi Mojega Očeta, ko pa vaše 
drţave s svojimi zakoni navdušeno pritrjujejo strašnemu grehu. 

Tem kaznim boste kmalu priča po vsem svetu. Čeprav bodo vzbujale strah, pa 
niso nič v primerjavi z Velikim Kaznovanjem, ki je pred vami. Človek je trmast. 
Zavrača pomoč, ko mu jo ponuja Bog. Človeštvo se je odločilo zavrniti Boga in prav 
vsak izmed vas je ţe trpel zaradi brezboţnikov med vami. 

Moj Klic iz Nebes je v prvi vrsti namenjen rešitvi vseh duš, vendar pa tudi temu, da 
vam lahko pomagam ublaţiti kazni, ki bodo doletele človeški rod. Kako veliko je Moje 
Usmiljenje. Kako veliko je Moje Potrpljenje, vendar pa bodo tisti, ki zavračajo Moje 
Nauke in se zapirajo pred Mojim Očetom, njihovim Stvarnikom, kmalu spoznali 
posledice. 

Kličem vse religije in vas rotim, da molite za pomilostitev, najsi sprejemate ta 
Sporočila ali ne. Molitve so nujno potrebne za ublaţitev katastrof, ki so se ţe 
pričele. Molite, molite, molite za svoja ţivljenja in za odrešenje svojih duš. 

Vaš Jezus 

 

Mati Odrešenja: Zdelo se bo, da je laţni prerok vstal od mrtvih, 
kakor da bi se zgodil čudeţ 
 
Četrtek, 25. julij 2013 

Moj otrok, pomembno je, da moji otroci ne izgubijo poguma ob soočanju z bolečino, 
ki jo bodo morali prestajati, ko bo Cerkev mojega Sina vrţena v divjino puščave. 

Jaz sem Ţena iz Knjige Razodetja, ogrnjena s soncem, ki je rodila Otroka. Ta Otrok 
je Jezus. Mistično Telo mojega Sina Jezusa je Njegova Cerkev na Zemlji. Zdaj 
ugrabljajo Cerkev mojega Sina in kmalu Njegovo Telo ne bo več navzoče v njej. To 
opustošenje bo srca tistih, ki sledijo Naukom mojega Sina, pretrgalo na dvoje. Tisti, ki 
se ne bodo imeli kam obrniti, bodo vrţeni ven iz stavb, ki so doslej hranile Sveto 
Evharistijo. Toda, medtem ko jih bodo vrgli ven in jim bodo izkazovali le malo 
usmiljenja, bodo napolnjeni s Svetim Duhom. To pomeni, da bodo usmerjani in bodo 
z borbenostjo vodili Poslednjo Preostalo Vojsko, ta je sestavljena iz tistih, ki so zvesti 
Bogu. 

Ostali, ki so slepi za Resnico, bodo laţnemu preroku sledili v zmešnjavo. 
Njihova srca bodo zavedena in kmalu bodo ihteli, ko bo videti, da je laţni 
prerok na pragu smrti.  



Toda zatem se bo zdelo, da je laţni prerok vstal od mrtvih, kakor da bi se zgodil 
čudeţ. Dejali bodo, da je blagoslovljen z velikimi, nadnaravnimi močmi iz 
Nebes, in predenj bodo padli na svoj obraz, da bi ga molili. Tisti, ki ne vidijo, ga 
bodo ljubili in oboţevali. 

Kmalu bo nastopil antikrist in njegov vzpon k slavi se bo pričel v Jeruzalemu. 
Ko se bo pojavil v javnosti, se bo v Cerkvi mojega Sina vse hitro spremenilo. 
Uvedena bodo nova pravila. Vsilili bodo nove relikvije, spremembe duhovniških 
oblačil in mnoge nove predpise. Sprva bodo ljudje govorili, da te spremembe izhajajo 
iz potrebe po poniţnosti. Medtem ko bodo te gnusobe vdirale v Krščanske Cerkve, se 
bo pričelo preganjanje. Če si boste drznili nasprotovati tem satanističnim obredom, 
vas bodo imeli za heretike – zdraharje. 

Številni kardinali, škofje, duhovniki, redovnice in običajni ljudje bodo izobčeni, 
če ne bodo sledili novim pravilom ali molili laţnega preroka. Na tej stopnji morate 
iskati pribeţališča, ki bodo vzpostavljena, tako da boste lahko v miru častili mojega 
Sina Jezusa Kristusa. Duhovniki morajo še naprej deliti Zakramente in mojim 
otrokom zagotavljati Presveto Evharistijo. 

Nikoli ne smete podleči prevari, glede katere bodo od vas zahtevali, da se je 
udeleţite. Tistim, ki bodo, bo hudobec ukradel duše. 

Vaša preljuba Mati 

Mati Odrešenja 

 

Poglejte za masko humanizma, pa ne boste našli sledov Boga 

Sobota, 27. julij 2013 

Moja draga ljubljena hči, Moja Ţelja je, da vsi Moji ljubljeni verni goreče molijo, da 
odvrnejo škodo za duše zaradi vzpona ateizma. Ateizem vedno ne razkriva samega 
sebe. Zelo pogosto ljudje, ki so se iz kakršnega koli razloga odločili, da ne bodo več 
verovali v Boga, ustvarijo nadomestek. 

Človek mora zaradi svojega ustroja poiskati poslanstvo, da upraviči svoj obstoj. 
Prekletstvo humanizma je v tem, da poveličuje človeka v očeh človeka. Humanist 
zatrjuje, da je zagotovitev prvega mesta človekovim potrebam vse, kar je potrebno 
narediti. Številni ljudje zamenjujejo humanizem s Krščanstvom. Kadar nekdo za 
vsako ceno razglaša pomembnost posvetnih dobrin v človekovem ţivljenju, da 
bi se izognili trpljenju ali revščini, je enostavno privzeti, da je to oblika ljubezni 
do bliţnjega. 

Če rečete, da hočete zaustaviti revščino, brezposelnost in ostale stiske, bodo mnogi 
mislili, da govorite v Imenu Boga. Poglejte za masko humanizma, pa ne boste 
našli sledov Boga, niti ne boste slišali omembe Njegovega Imena. Tisti, ki ţivijo 
kot humanisti, ne ljubijo Boga. Ljubijo zgolj sami sebe.  



Prav tako verjamejo, da je vse, kar šteje, blagostanje človeštva – navadno v obliki 
posvetnih reči – kot sredstvo za dosego cilja. 

Četudi je morda vaša skrb za potrebe človeka videti dobrodelna, pa nikoli ne morete 
nadomestiti Boga s postavljanjem človekovih potreb na prvo mesto. Kadar ravnate 
tako, ţalite Boga. Humanizem, čeprav ima vse zunanje znake ljubezni do Boga, 
ni to, kar se zdi. Za masko ljubezni se skriva ljubezen do sebe. Človek bo umrl, 
njegovo telo se bo spremenilo v prah, njegova duša pa bo ţivela naprej, pa vendar 
vas humanizem hoče prepričati, da je človek nesmrten. 

Bodite previdni, ko sprejemate humanizem, kajti kadar storite to, se ločite od Mene. 

Vaš Jezus 

 

Kar zadeva druge nedolţne, ki slepo sledijo zveri in laţnemu 
preroku, ti bodo vklenjeni v brutalne okove 

Nedelja, 28. julij 2013 

Moja draga ljubljena hči, nikoli ne smeš dvomiti o Moji Besedi. Če Mi resnično 
zaupaš, moraš delati tisto, kar Jaz ţelim, da delaš, tako da lahko v tem času 
razsvetlim svet in ga pripravim na Novi Začetek. 

Veliko tega, kar se dogaja Moji Cerkvi, je bilo napovedanega, toda sprejeti moraš, da 
Moj Oče te grozote dovoljuje z razlogom. To je dokončni konec Satanove 
vladavine. V svojem imenu je vzredil zver, in ta antikrist je duh samega Satana. 
Njemu in njegovim privrţencem je bilo danega zelo malo časa v veliki bitki za 
duše. 

Satanovo maščevanje je v tem, da ukrade toliko duš, kolikor je v njegovi moči, 
preden bo vklenjen in vrţen v brezno. Tisti njegovi pajdaši, ki malikujejo kačo, zgolj 
sledijo njegovim navodilom zaradi moči, o kateri jim pravi, da bo njihova, če mu 
pomagajo izpolniti njegov diabolični načrt. Kako zelo bodo te uboge duše trpele za 
vso večnost in kako bodo kričale po Mojem Usmiljenju, ko bo postalo jasno grozljivo 
spoznanje njihove usode. 

Kar zadeva druge nedolţne, ki slepo sledijo zveri in laţnemu preroku, ti bodo 
vklenjeni v brutalne okove, za pobeg iz katerih ne bodo imeli moči. Ti nujno 
potrebujejo vašo pomoč. Goreče morate moliti za njihove duše, da bodo izpuščene 
nazaj k Meni. Sprva v zunanjem svetu ne bodo videli veliko tega, kar bi jih opozorilo 
na nevarnost. Vojne na Bliţnjem Vzhodu in kasnejši mir bodo pozdravljali s 
ploskanjem. 

Človek miru bo prejel številne nagrade kot priznanje za svoja človekoljubna 
dejanja. Na laţnega preroka bodo gledali kot na tistega, ki zdruţuje cerkve 
sveta, in ki ob vsaki priloţnosti kaţe vse tiste značilnosti, ki jih povezujete s 
svetnikom. 



Vse bo v redu, dokler se ta dva ne bosta obrnila in surovo potolkla vse tiste, ki bodo 
nasprotovali njunemu načrtu za nadzor nad svetom. Iz Moje Cerkve bosta spletla 
gnezdo zveri, dokler ne bo tema prekrila Zemlje. 

Vsi bodo občutili vznemirjenost. Vi vsi boste občutili zlo, ko bo Satan preko antikrista 
nadzoroval vse. Toda prav tedaj, ko se bodo stvari zdele brezupne, se bom po 
Svojem Velikem Usmiljenju spustil, da vas vse objamem, da dokaţem svetu Resnico. 

Moje Usmiljenje je tako veliko, da bom razsvetlil najtemnejše duše, in te bodo prišle k 
Meni z olajšanjem v svojih srcih. Na tej stopnji bo Moč Svetega Duha iz njihovih duš 
pregnala vse dvome. Kmalu zatem, tedaj ko bodo Boţji otroci spoznali Resnico, bo 
zadonela Poslednja Trobenta in Zemlja bo prenovljena. Vse zlo bo izginilo. Sonce 
vas bo vse napolnilo z Veliko Lučjo in vsakomur izmed vas bo z veliko ljubeznijo 
izročen Novi Raj kot največji Dar, ki bi si ga kdaj koli mogli zamisliti. 

Vse, kar morate storiti, je, da zaupate v Resnico, ki jo Jaz razodevam, tako da se 
boste lahko izognili pastem, ki bodo nastavljene, da bi vam ukradle vaše duše. Tisti 
med vami, ki lahko vidite, ki Mi zaupate, ki Me kličete, Mi boste pomagali rešiti duše 
tistih, ki lahko vidijo, pa nočejo videti Resnice. 

Vaš Jezus 

 

Ţig zveri bo prinesel smrt – smrt duše in smrt zaradi strašne bolezni 

Ponedeljek, 29. julij 2013 

Moja draga ljubljena hči, Moje Ime se redko omenja v isti sapi s tistimi, ki trdijo, da 
predstavljajo Mene in kričijo bogokletja zoper Boga. Ne le, da bo Moja smrt na 
Kriţu zavrţena in ne bo omenjana, ampak bodo podobe demonov uporabljene 
kot nadomestek za Moj Korpus na Kriţu. Koga so potem umorili na Kriţu, če ne 
Mene? Kdo so ti, ki razglašajo Mojo Besedo svetu, vendar izrekajo bogokletstva, ki 
bruhajo iz njihovih ust? 

Pazite se čudeţev, o katerih bodo moţje v belih oblačilih trdili, da jih delajo, kot da bi 
bili iz Mojega Mesa in blagoslovljeni z Mojim Duhom. Ko boste videli, da se 
odvijajo osupljivi in dozdevno čudeţni dogodki, vedite, da nikakor niso nič od 
tega. 

Govorili vam bodo, da laţni prerok s svojo roko dela čudeţe. Pričakovalo se bo, da 
mu boste izkazovali veliko spoštovanje in sprva vam bodo pravili, da je ţivi svetnik. 
Častili, ljubili in občudovali ga bodo in vsi bodo govorili, da mu je Bog naklonjen. 
Sčasoma bodo verjeli, da se ti čudeţi dogajajo zato, da bi naznanili Moj Drugi Prihod. 

Nato pa se bo pojavila zver. In ta bo počastil prvega. Svet pa se bo znašel v strašni 
zmoti. Ujel se bo v past. Po eni strani bo laţni prerok nadzoroval vse religije na 
svetu ter preţal na ljubezen tistih, ki poznajo Resnico. Tisti pa, ki poznajo Resnico, 
me ne bodo zavrnili, zakaj njihovo je Boţje Kraljestvo.  

http://www.thewarningsecondcoming.com/the-mark-of-the-beast-will-bring-with-it-death-death-of-the-soul-and-death-by-a-terrible-disease/


Antikrist bo laţnemu preroku izkazoval veliko čast. Toda, ker bo njegova vloga 
politična, bo njuna sloţnost zdruţila mnoge ljudi, ki bodo pozdravljali to 
zavezništvo. 

Ti dogodki bodo kmalu pričeli postajati razumljivi. Tisti, ki vas skušajo s seboj speljati 
v laţno vero, ki ni od Boga, bodo zelo prepričljivi. Nikoli ne bodo razkrili svoje 
resnične namere, dokler ne bodo prepričani, da zmagujejo v tej bitki. Toda nato bodo 
uničili mnoge, ki ne bodo hoteli sprejeti ţiga zveri. Dejali bodo, da je to znamenje 
resničnega svetovnega miru, ljubezni in enotnosti, toda v njegovem odurnem jedru 
bodo skrite črke 666, znamenje zveri. 

Kakor svete medalje nudijo zaščito iz Nebes z Močjo Boga, bo ţig zveri prinesel smrt 
– smrt duše in smrt zaradi strašne bolezni. Tisti, ki ga zavrnejo, se bodo morali skriti 
in pripraviti. Vem, da je to zastrašujoče, vendar pa je res. S pomočjo vaših molitev 
bom posredoval, da bom preganjanju napravil konec.  

Vas, Svoje ljubljene verne, ki poznate Resnico, zdaj pripravljam, da boste 
pomagali tistim, ki se bodo mučili s tem védenjem. Takrat, ko se bo to zgodilo, 
bo Moja Preostala Vojska upoštevanja vredna sila. Njena moč bo v njeni 
sposobnosti reševanja tistih, ki bodo trpeli zaradi tega diaboličnega dejanja iz 
maščevanja nad Boţjimi otroki. 

Vaš Jezus 

 

Mati Odrešenja: Obdrţati morate tradicionalne Kriţe, kajti kmalu 
bodo izginili 

Ponedeljek, 29. julij 2013 

Moji otroci, vedno se spominjajte, da bom po Boţji Moči in Milosti svojega Sina strla 
zver in da se bo vladavina hudobca nenadoma končala, ko se bo vse zdelo 
brezupno. 

V teh teţkih časih moje Zagrinjalo Zaščite prekriva vse tiste, ki kličejo mojo pomoč. 
Zapomnite si, kakor sem izgubila svojega Sina, ko je bil star dvanajst let, tako sem 
Ga tudi našla v Templju. Molite, moji otroci, in pojdite zdaj v svoje cerkve, da darujete 
ţrtve, potrebne za to, da prosite za stanovitnost med to strašno duhovno bitko za 
duše. 

Moj Sin je tako zelo trpel s Svojo smrtjo na Kriţu, toda to je bilo zgolj eno breme. 
Največje trpljenje, ki ga On prestaja danes, je za tiste, ki so Zanj ţe izgubljeni. Zdaj 
pa, ko si hudi duh prizadeva od Njega odtrgati vse tiste, ki Ga ljubijo, Ga Njegova 
Bolečina ţge kakor meč in Ga trga na dvoje. 

Duše ţrtve bodo sedaj trpele najhujše bolečine, kajti preganjanje Boţjih otrok 
narašča. S Kriţem mojega Sina ste bili rešeni. Z Njegovim Kriţem se boste 
bojevali zoper zlo in Njegov Kriţ vas bo varoval, če je blagoslovljen.  

http://www.thewarningsecondcoming.com/mother-of-salvation-you-must-hold-on-to-traditional-crosses-for-soon-they-will-disappear/
http://www.thewarningsecondcoming.com/mother-of-salvation-you-must-hold-on-to-traditional-crosses-for-soon-they-will-disappear/


Toda, če se ta Kriţ spremeni ali je videti drugačen, je to posmeh smrti mojega 
Sina za rešitev grešnikov. Obdrţati morate tradicionalne Kriţe, kajti kmalu bodo 
izginili. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

Nikoli ne sprejmite kriţa, ki ni podoben Kriţu, na katerem sem bil 
Jaz kriţan 

Torek, 30. julij 2013 

Moja draga ljubljena hči, kako prijetni so glasovi tistih, ki Me ljubijo in Me tolaţijo v 
tem času velike bridkosti. Vi, Moji ljubljeni verni, ki Me nikoli ne boste zapustili, ste 
kakor med, sladki v Mojih Ustih, blagodejni za Moje Telo in dvigujete Mojega Duha. 

Mnogi bodo sledili zmotam, ker se bodo bali vztrajati in kljubovalno braniti Boţjo 
Besedo. Sprva bodo zmedeni zaradi novih praks, novih simbolov, novih oblačil, 
novih oblik oltarjev in novih kriţev. Nato bodo sprejeli vse te nove stvari kot 
znamenja časov. Zatem pa bodo te uboge duše navdušeno sprejele ta novi, 
moderni, tako imenovani zedinjeni pristop k čaščenju Boga. Toda tisti, ki so Moji, 
bodo ostali zvesti Moji Besedi, na vse veke. Oni so hrbtenica Moje Cerkve na Zemlji 
in se nikoli ne bodo zlomili. 

Moja ţelja je, da se vi, Moji zvesti Kristjani – iz vseh veroizpovedi – zberete skupaj, 
da se bojujete z demoni, ki so bili izpuščeni iz Pekla in ki blodijo med vami. Nikoli se 
ne opravičujte za to, da Me ljubite. Nikoli ne sprejmite kriţa, ki ni podoben Kriţu, na 
katerem sem bil Jaz kriţan. Ko bom manjkal ali pa Me ne bodo omenjali, boste 
vedeli, da se ta okuţenost širi po vseh teh Cerkvah, to pa so načrtovali in usmerjali 
Moji sovraţniki. Če pa sprejmete njihove satanistične obrede in simbole, boste 
sebe izpostavili zlu. 

Ostanite Mi zvesti. Naj vaše vsakodnevne molitve ostanejo preproste. V svojih 
domovih hranite Blagoslovljeno Vodo in Moj Kriţ. Zaščitite drug drugega. Ostanite 
pokorni tistim Mojim svetim sluţabnikom, ki Mi bodo ostali goreče zvesti in Me ne 
bodo hoteli izdati. Nato preţivite preostanek svojega časa v molitvi za duše ateistov, 
za tiste, ki verjamejo v poganske bogove, in za tiste, ki bodo slepo sledili 
sovraţnikom Moje Cerkve v pustinjo. 

Ostanite tesno povezani z Menoj in Me vsak dan prosite za moč. Jaz bom ob vaši 
strani med temi bridkimi preizkušnjami, ki prihajajo, in nikoli ne bom zapustil tistih, ki 
Me iščejo. 

Vaš Jezus 



Mati Odrešenja: Tako kot lahko Sveta Boţja Beseda zdruţuje duše, 
lahko prav tako povzroči tudi veliko razdeljenost 

Sreda, 31. julij 2013 

Moj otrok, kadar ljubiš mojega Sina, Jezusa Kristusa, bo to vse tiste, ki Ga v resnici 
ljubijo, tesno zdruţilo. Kadar tisti, ki ljubijo mojega Sina, s teţavo ljubijo ostale, 
morajo klicati k Meni, Materi Odrešenja, da odprem njihova srca. 

Ljubezen mojega Sina je tako močna, da se z Močjo Svetega Duha lahko z enega 
konca sveta tako zelo hitro razširi vsepovsod. Ko se po tem Poslanstvu Sveta 
Beseda mojega Sina daje vsem Boţjim otrokom, bo presunila srca poniţnih duš, ki 
prepoznajo Odrešenika, kadar On govori. Ljubezen, ki odmeva iz Njegove Besede, 
dane vam v tem času zgodovine človeštva, bo v trenutku zdruţila milijone duš, 
kot če bi drug drugega poznali ţe vse svoje ţivljenje. Tako močna je, da se 
lahko po daru jezikov  hitro razširi od naroda do naroda, v vseh jezikih. Po tem 
lahko spoznate, da po teh Sporočilih te Besede prihajajo od mojega Sina. 

Tako kot lahko Sveta Boţja Beseda zdruţuje duše, lahko prav tako povzroči veliko 
razdeljenost. Sovraštvo, ki se pojavi, ko Boţja Beseda poţira duše, je najhujše. 
Kadar ta Sporočila pritegnejo tolikšno sovraštvo in hudobna dejanja tistih, ki imajo 
sami sebe za resnične apostole mojega Sina, vedite, da je hudobec tisti, ki to 
povzroča. Moje uboge duše, moji ubogi zbegani otroci, nikoli ne smete obrniti hrbta, 
kadar ste negotovi glede Besed mojega Sina. Ohraniti morate odprtega duha in ostati 
zvesti temu, kar vas je On učil. Nikogar ne sodite v Njegovem Imenu. Ljubite drug 
drugega. Če ne verujete, da je Bog poslal Svojo poslednjo prerokinjo, potem to ni 
pomembno. Toda prosim, da se spominjate svoje obveznosti – tako, da izpolnjujete 
dolţnosti do mojega Sina, da se strogo drţite Njegovih Naukov. 

Nikoli ne smete sprejeti tega, da bi On blagoslovil kakršen koli novi nauk, ki ga 
On ni dal svetu, ko je bil na Zemlji. On nikoli ne bi opravičeval ničesar, kar na 
oltarjih sveta nadomešča Njegovo smrt na Kriţu. 

Vaša ljubljena Mati 

Mati Odrešenja 

 

 

Prepričali bodo Moje verne, da bodo prilagodili Zakone Moje Cerkve 
z izvedbo referenduma 

Sreda, 31. julij 2013 

Moja predraga ljubljena hči, vedno si zapomni, kako deluje hudič. On zelo pazi, da se 
ne razkrije. Zato med seboj meša resnice in laţi, da bi povzročil zmedo. To je njegov 
najljubši način zavajanja duš.  



Nikoli ne bi povedal resnice, tako da bi drugim dopustil, da bi ga videli, kakršen v 
resnici je, ker pa je napuhnjen, mu bosta vedno uhajala njegova prevzetnost in 
njegovo sovraštvo do Mene. Tisti, katerih oči so odprte, bodo takoj prepoznali ţalitve, 
ki se mečejo v Moj Obraz in pred Moje oltarje. 

Zapomnite si, Satan je ošaben, prevzeten, bahav in zelo, zelo prekanjen. Kadar 
je prisoten v dušah, ima samozavest, ki se porodi iz napuha in prevzetnosti ter 
prepričanja, da je nad Bogom. Vedno bo dajal znamenja, ki sramotijo Boga, 
toda le tisti, ki vedo, kaj iskati, jih bodo videli. Tisti, ki častijo Satana in ki veliko 
svojega časa preţivijo v skupinah, ki organizirajo obrede, s katerimi se mu klanjajo, 
bodo navdušeni, ko bodo videli ta znamenja. Vsi, ki so prodali svoje duše Satanu, se 
bodo preko teh znamenj sporazumevali v znak prevzetnosti in kljubovanja zoper 
Mene, Jezusa Kristusa. 

Tisti, ki vas v Mojem Imenu zavajajo, bodo prepričali Moje verne, da bodo prilagodili 
Zakone Moje Cerkve z izvedbo referenduma. Od vseh se bo zahtevalo, da 
opravičujejo nove prakse, kar bo pomenilo dvoje. Prva stvar bo odprava Moje 
Navzočnosti v Sveti Evharistiji. Druga pa je opravičevanje greha, in sicer s 
spodbujanjem ljudi, da pokaţejo naklonjenost človekovim pravicam tistih, ki ne 
verujejo v Jezusa Kristusa. 

Ta referendum bo poneverjen in laţi bodo predstavljene kot Resnica. Ko bo uvedena 
nova ena svetovna religija, se bo Moja Cerkev na Zemlji – Resnična Cerkev – 
prikrila, da bo častila Mene. 

Jaz Sem tarča zveri. Jaz Sem Ta, ki Ga hoče prizadeti. Ve, da Me ne more uničiti, 
zato bo namesto tega poskušal uničiti človeški rod, ki ga preklinja vsak trenutek. 
Njegov sluţabnik se ne bo zadovoljil zgolj s sramotenjem Moje Navzočnosti v 
Tabernakljih sveta. Ne bo jim dovolj, da bi uničili le Zakramente, tako da Me bodo 
lahko preklinjali. Zadovoljni bodo šele takrat, ko bodo z izvedbo najhujšega 
bogokletja ukradli duše. To bo takrat, ko bodo poustvarili Moj Prvi Prihod, tako da 
bodo dajali vtis, kot da je bil poslan Janez Krstnik. Človek, ki bo dejal, da je 
Gospodov prerok, bo lagal in vzbujal toliko občudovanja, ko bo antikrista razglasil za 
Mene, Jezusa Kristusa. 

Antikrist bo v Satanovi moči trdil, da je on Jaz, Jezus Kristus. Gorje tistim 
dušam, ki ga bodo sprejele odprtih rok, kajti pred njim bodo brez moči. Pustite tema 
dvema, da vaju potegneta v praznino svojih laţi, pa se boste znašli tako daleč stran 
od Mene, da vas bo lahko samo Posredovanje Mojega Očeta privedlo v Moje Veliko 
Usmiljenje. 

Ko bo v prihodnosti kdor koli nastopil in trdil, da je on Jaz, Jezus Kristus, 
vedite, da je laţnivec. Drugič ne bom prišel v mesu. Satan ne more izreči teh 
besed: 

»Jezus Kristus, Ki je prišel v mesu.« 

 

 



Kar pa bo rekel po ustih zveri, antikrista, bo naslednje: 

»Jaz sem Jezus Kristus, sedaj sem prišel v mesu, da vam prinesem 
odrešenje.« 

Ko se bo to zgodilo, Bo Moje Boţje Posredovanje hitro, toda do tedaj bosta laţni 
prerok in antikrist ukradla ţe veliko duš. 

Molite, molite, molite, da bodo vsi tisti, ki pravijo, da so Moji, ostali Moji. 

Molite, da boste vsi imeli moč in pogum za nošenje Mojega Kriţa med največjim 
preganjanjem Mojega Telesa – Mojega Mističnega Telesa – Moje Cerkve na Zemlji v 
tem času. 

Vaš Jezus 

 

 

 


