
KLIC DUHOVNIKOM: PRIPRAVITE MOJO ČREDO NA MOJ DOLGO 
PRIČAKOVANI DRUGI PRIHOD NA ZEMLJO  
 

Petek, 27. Januar 2012 ob 23:50 
 

Jaz sem vaš ljubljeni Jezus, Sin Boga Najvišjega, rojen iz Brezmadežne Device 
Marije. 
 

Moja draga ljubljena hčerka, nikoli ne pozabi, da ko boš delala za Mene boš 
preganjana, kajti človeštvo ne bo želelo prisluhniti Resnici, ki ti jo razodevam v teh 
poslednjih časih. 

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

Mojemu Glasu bodo prisluhnili ljudje po vsem svetu. Moja Ljubezen se bo razodela v 
vsej svoji slavi in človek se bo končno lahko osvobodil verig zla, ki ga je okoli 
gležnjev položil satan. 

Resnica bo prodrla v duše Mojih otrok in jim podelila svobodo, ki so jo čakali tako 
dolgo časa, toda na žalost bo povzročila delitve. 

Moji ljubljeni posvečeni sluţabniki, duhovniki in ves kler znotraj Svete 
Katoliške Cerkve, vedite da vas vse ljubim. 

Toliki od vas ste z ljubeznijo v srcu izročili svoje življenje Meni. Zdaj se boste morali 
opreti name. 

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

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

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

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

Vi ste moji resnični apostoli. Pozivam vas, da vzamete svoje orožje in rešite Mojo 
Cerkev. Ta Cerkev, ki je bila zgrajena na Skali – na Mojemu ljubljenemu 
apostolu Petru, ne bo nikoli premagana. 

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

Nihče ne bo, niti ne more uničiti Moje Cerkve. Moja Cerkev se bo dvignila iz prahu in 
razglasila Mojo Slavo, ko se bom vrnil, da rešim Svoje Kraljestvo na Zemlji. Nikoli ne 
zapuščajte Mene, vašega ljubljenega Odrešenika. Nikoli. 
Brez Mene ni Luči. Brez Luči ni prihodnosti. 

Moja hčerka, svetu dajem to Križarsko Molitev, da bi jo molili vsi znotraj Katoliške 
Cerkve. 



Kriţarska Molitev (22) Da bi ohranili nauk Katoliške Cerkve 

»O moj ljubljeni Jezus, ohrani me močnega, naj plamen moje ljubezni do Tebe 
gori vsako sekundo dneva. Nikoli ne dovoli, da ta plamen ljubezni do Tebe 
oslabi ali ugasne. Nikoli ne dovoli, da postanem slaboten v navzočnosti 
skušnjave. Podeli mi milosti, ki jih potrebujem, da bi spoštoval svoj poklic in 
mu ostal zvest ter da bi ohranil nauk Katoliške Cerkve. V vsakem trenutku ti 
darujem svojo zvestobo. Obljubljam Ti, da se bom bojeval v Tvoji Vojski, tako 
da bo Katoliška Cerkev lahko ponovno vstala v slavi in sprejela Tebe, dragi 
Jezus, ko boš ponovno prišel. Amen.« 

Vaš ljubljeni Odrešenik 
Jezus Kristus 
Kralj vsega človeštva 
 
 

 
NIMATE VEČ VELIKO ČASA PREDEN BOM PRIŠEL KOT SODNIK  
 
Sobota, 24. marec 2012 ob 11:45 
 
Moja draga ljubljena hčerka, danes prihajam, da bi spregovoril svetu o Mojem 
Velikem Usmiljenju in tudi o Moji Pravičnosti. Otroci, nimate več veliko časa, preden 
bom prišel kot Sodnik. 
 
Obdobje od danes naprej in vse do Mojega Dneva Sodbe, ki se bo zgodil v času 
Mojega Drugega Prihoda, morate modro uporabiti in pripraviti svoje duše. 
 
Moja dolžnost, kot vaš Božanski Odrešenik je, da vas vodim, usmerjam in razkrivam 
načine s katerimi lahko zagotovite, da boste primerni za vstop v Moj Raj. 
 
Ne zavračajte Mojih prerokov! Nanašam se predvsem na Moje posvečene 
služabnike. 
 
V ponižnosti in s čisto dušo me prosite, da vas prekrijem s Svojim Svetim Duhom za 
dar razločevanja. 
 
Ko boste to storili, vam bom razodel Resnico Moje Najsvetejše Besede, ki vam jo 
zdaj dajem preko te prerokinje. 
 
Nato bo vaša dolžnost, da pomagate tistim, ki vas prosijo za vodstvo, da pripravijo 
svoje duše na Moj Drugi Prihod. 
 
Nikoli naj vas ne bo strah izgovarjati stavek »Drugi Kristusov Prihod«, kajti mnogi v 
Moji čredi, ne vedo kaj to pomeni. 
 
Le redki od njih so bili poučeni o tem Velikem in Veličastnem Dogodku in o 
pomembnosti, da pripravijo svoje duše, tako da bodo v stanju milosti. 
 



Nikoli se ne bojte pridigati o obstoju Vic in Pekla. Vaša dolžnost je, da poveste 
Mojemu ljudstvu Resnico. 
 
Prosite Me za vodstvo preko te molitve:  
 
Kriţarska Molitev (40) molitev za duhovnike, da bi pripravili duše na Drugi 
Prihod. 
 
»O moj Jezus, jaz sem le poniţni sluţabnik. Potrebujem Te, da me vodiš, da 
lahko pripravim duše za Tvoj Veličastni Drugi Prihod. Pomagaj mi, da bom 
spreobračal duše in jih pripravil v skladu s Tvojo Sveto Voljo, tako da bodo 
primerne za vstop v Novo Nebo in Novo Zemljo, ki si ju po Svoji smrti na Kriţu 
obljubil vsemu človeštvu. Podeli mi milosti, ki jih potrebujem, da bom ţejnim 
dušam posredoval Tvojo Besedo in da nikoli ne bom opustil svojih dolţnosti 
do Tebe, dragi Jezus, Kateremu sem s svojimi svetimi Zaobljubami prisegel 
zvestobo. Amen.« 
 
Pojdite zdaj, Moji posvečeni služabniki in sprejmite vlogo za katero ste bili poklicani. 
 
To da boste pripravili duše na Moj Drugi Prihod je največji izziv v vaši službi do sedaj,  
ki ga morate sprejeti z ljubeznijo in veseljem v srcu. 
 
Sprejmite tudi Dar, da ste bili izbrani kot posvečeni služabniki v teh, poslednjih časih, 
ko se bosta Novo Nebo in Zemlja pojavili v obliki Mojega Novega Raja. 
 
Blagoslovljeni ste, da živite v teh časih. 
 
Toda zavajalec in vsi tisti, ki jih zapeljuje, da bi obrnili svoja srca vstran od Mene, 
vašega Božanskega Odrešenika vas bodo mučili in ovirali na vsakem koraku vašega 
potovanja, ko boste pomagali reševati Moje duše na Zemlji. 
 
Nikoli ne obupavajte v vašem Svetem Poslanstvu. Vedite, da bom Jaz, vaš Jezus, 
hodil z vami na vsakem koraku poti. 
 
Vaš ljubljeni Jezus 
 
 

 

 

MOJIM POSVEČENIM SLUŢABNIKOM POREČEM SLEDEČE: NE 
NAREDITE ISTE NAPAKE VAŠIH OČETOV, KI SO ME ZAVRNILI, KO 
SEM PRIŠEL PRVIČ 

 

Torek, 24. April 2012 ob 19:45 
 
Moja draga ljubljena hčerka, vedi, da je to Poslanstvo, ki jo zdaj dajem svetu tako 
zelo pomembno, da ga bodo mnogi ljudje poskušali zaustaviti.  
 



Napadali te bodo in omalovažovali tiste, ki prepoznavajo Moj Glas, medtem ko dajem 
svetu Svoja Sporočila. 
 
Obseg sovraštva, ki ga ljudje izkazujejo tem Sporočilom, ki jih dajem preko tebe, 
prerokinje poslednjih časov, se bo še naprej stopnjeval. 
 
Prisluhnite Mi zdaj vsi tisti, ki trdite, da Me poznate. Jaz zdaj pripravljam človeštvo na 
Svoj Drugi Prihod. 
 
Če verjamete v Mene, Moje Nauke in trdite, da Me poznate, potem vedite, da sem 
poslal Svojo prerokinjo poslednjih časov skupaj z drugimi preroki, da bi bili vredni za 
vstop v Moje Kraljestvo. 
 
Mojim posvečenim služabnikom porečem sledeče: ne naredite iste napake vaših 
očetov, ki so me zavrnili, ko sem prišel prvič. 
 
Bodite čuječi in prisluhnite Mojemu Klicu. Potrebujem vas, da mi pomagate pripraviti 
duše Moje črede preden se bo zgodil Veliki Čudež. 
 
Ali ste mislili, da ne bom poslal Svojih prerokov, da bi vas opozoril? 
 
Ali ste mislili da bom naznanil Svoj povratek brez da bi vas pripravil in dopustil da bi 
se duše pogubile? 
 
Sram naj bo vas, ki zavračate Moj Drugi Prihod in obenem trdite, da razumete Moje 
Obljube dane človeštvu. 
 
Vaše pomanjkanje ponižnosti pomeni, da ne morete biti očiščeni s Svetim Duhom. 
 
Prositi Me morate za Dar razločevanja ali odkorakati stran od Mene. 
 
Razočarali ste me. Zaradi vas razočarano jočem, kajti vi ste Moji služabniki, katerim 
je dana odgovornost, da rešujete duše – to je vaša služba. 
 
Rotim vas, da se odzovete Mojemu Klicu, ko vas kličem zdaj iz Nebes. 
 
Z mnogimi izbranimi dušami sodelujem z namenom, da mi privedejo duše po katerih 
me žeja. 
 
Vaša dolžnost je, da se zbudite iz svojega spanca in da ste pozorni na Moj Klic. 
 
Samo tisti izmed vas, ki me resnično ljubite boste prepoznali Moj Glas. 
 
Tako kot otrok prepozna svojo mater, me morate prav tako tudi vi, Moji ljubljeni 
služabniki prepoznati, tako da me pokličete kot otrok, da se prepričate, da sem Jaz, 
vaš ljubljeni Jezus, ki vas zdaj kliče, da Me primete za Roko.  
 
Vodil vas bom preko trnjevo džunglo, skozi katero boste morali iti z namenom da 
dosežete Vrata Mojega Novega Raja. 
 



Ali vam nisem povedal, da bom ponovno prišel sodit žive in mrtve? 
 
No, kmalu bom prišel, zato vas potrebujem, da Mi pomagate združiti vse Božje otroke 
v eno.  
 
Zelo redki Me zdaj prepoznavajo zaradi tančice prevare, ki prekriva ves svet. Mnogi 
ne verjamejo v Boga Očeta. 
 
Le redki sprejemajo da sem Jaz, Jezus Kristus, Njegov edini Sin umrl, da bi jih rešil. 
Kljub temu pa so pripravljeni verjeti v lažne bogove, ki ne obstajajo in jih malikovati. 
 
Kako zelo se jočem in sem globoko žalosten, ko vidim kako se mladina smeji ob 
omembi Mojega Imena in ko se posmehujejo tistim, ki javno priznavajo Moj Obstoj. 
 
Kako zelo trpim bolečine Svojega Križanja, ko gledam tiste, ki trdijo da so Kristjani in 
ki ne želijo javno razglašati Mojih Naukov zaradi strahu pred posmehovanjem. 
 
Kralj laži je zavedel svet. Samo Jaz lahko zdaj prinesem upanje in rešim Božje otroke 
pred strašno usodo, ki jo načrtujejo vojske globalnih in močnih skupin, tudi tistih, ki so 
pod kontrolo lažnega preroka in antikrista, da bi povzročili vojne v vseh narodih. 
 
Vsa Moja svarila, dana Moji prerokinji poslednjih časov Mariji Božjega Usmiljenja, se 
bodo zgodila. 
 
Dokler se to ne zgodi, ne pozabite, da vaša zvestoba pripada Meni, vašemu 
Odrešeniku, Jezusu Kristusu. 
 
Brez Moje Ljubezni in vodstva, ne boste mogli krmariti ladje, ki je Moja Sveta Cerkev 
na Zemlji. 
 
Zbudite se! Ne zavračajte Božjih prerokov! Mnogi trdijo, da prihajajo v Mojem Imenu, 
kot je bilo napovedano v Svetem Pismu, toda ne ponujajo duhovne hrane, ki lahko 
prihaja samo od Mene. 
 
Mnogi zdaj vstajajo, zato da bi Moj glavni javni Glas svetu vsebovan v teh Sporočilih, 
v teh poslednjih časih bil zavrnjen. 
 
Molitev je vaša pot nazaj v Moje Naročje. 
 
Molite, molite, molite za milosti, ki vam bodo odprle oči, da Me boste lahko prepoznali 
preden bo prepozno. 
 
Potrebujem vašo pomoč, vašo ljubezen in zvestobo. 
 
Ne pozabite, zaradi Mene ste izrekli svoje svete zaobljube. Ne zavrnite Me, ko vas 
zdaj kličem. 
 
Sprejmite Me in dovolite, da vas vodim, tako da boste lahko vodili Moj Ostanek 
Cerkve in reševali duše. 
 



Dajem vam poseben blagoslov in čakam, da odgovorite na Moj Klic preko te 
Kriţarske Molitve (49) Prisega zvestobe za Katoliške Duhovnike  
 
»O Jezus, Tvoj poniţni sluţabnik sem. Prisegam Ti svojo ljubezen in zvestobo. 
Rotim te, da mi podeliš znamenje Tvojega Klica. Pomagaj mi, da odprem oči in 
pričujem za Tvojo Obljubo. Blagoslovi me z Milostjo Svetega Duha, da me ne 
bodo zavajali tisti, ki trdijo da prihajajo v Tvojem Imenu, a ne govorijo Resnice. 
Pokaţi mi Resnico. Naj začutim Tvojo Ljubezen, tako da bom lahko izpolnil 
Tvojo Najsvetejšo Voljo. Poniţno Te prosim, da mi pokaţeš, kako Ti lahko 
pomagam pri reševanju človeštva. Amen.« 
 
Ne prezrite Mojega Klica. Ne zavrnite Me, ko zdaj ponovno prihajam. 
 
Tokrat ne prihajam samo zato, da bi rešil človeštvu, temveč da bi izpolnil Božansko 
Voljo Svojega ljubljenega Očeta, Boga Najvišjega. 
 
Pojdite v miru. 

 
Vaš ljubljeni Jezus 
 

 

ONI NAMERAVAJO NA ZVIT NAČIN IZRINITI PAPEŢA BENEDIKTA 
XVI. IZ PETROVEGA SEDEŢA  
 
Sobota, 26. maj 2012 ob 16:00 uri 
 

Vesel sem, da si se vrnila k Meni. Moja hčerka, pomembno je, da zdaj ostaneš v Moji 
bližini. Čas je kratek in še veliko dela te čaka. 

 

Moja predraga hčerka, danes prosim Moje verne naj močno molijo za Mojega 
ljubljenega Predstojnika, Papeža Benedikta XVI. On, Moj sveti služabnik je strašno 
preganjan za zaprtimi vrati znotraj Svetega Sedeža. 

 

Povedal sem ti že, da Prostozidarske skupine, ki imajo močan vpliv znotraj Vatikana, 
želijo da Moj ljubljeni Papež odide. Na zvit način ga nameravajo izriniti iz Petrovega 
Sedeža. 
 

Kot sem ti povedal v preteklosti, bo moral bežati, kajti ne bo imel kaj dosti izbire.  
 

Ta trenutek je blizu. Močno moraš moliti, da bo ostal čim dlje na Petrovem Sedežu, 
kajti takoj ko bo odšel, bo vsiljivec, Lažni Prerok, zasedel njegovo mesto. 

 
Kako zelo točim solze za Mojo ljubljeno Cerkev na zemlji v tem času! Prisluhnite Mi 
zdaj vsi Moji posvečeni služabniki, ki sprejemate Mojo Sveto Besedo, katero vam 
zdaj dajem. 
 
Ostati morate zvesti Sveti Maši in ohranjati vsakodnevno daritev, kajti zelo kmalu 
boste prisiljeni sprejeti laži. 



 

Dnevna daritev v čast Mojemu Križanju in transsubstanciacija vina v Mojo Kri in 
kruha v Moje Telo bo spremenjena, sprevržena in zlorabljena preko novih zakonov, ki 
jih bo uvedel Lažni Prerok. 
 
Nikoli ne smete sprejeti ničesar, kar ni Resnica. 
 
Nikoli ne smete sprejeti krivoverstev znotraj zidov Mojega Svetega Sedeža. Če boste 
to storili, se boste odtrgali od Mene. 
 
Mnogi od vas boste morali darovati Sveto Mašo na skrivnem in potrebovali boste ves 
pogum, ki ga lahko zberete, tako da boste molili k Meni in Me prosili naj vas naredim 
močne. 
 
Spremembe se bodo začele v sami Sveti Evharistiji. Kmalu vam bo povedano, da je 
Sveto Obhajilo – Moja Resnična Navzočnost – v bistvu nekaj drugega. 

 

Povedano vam bo, da Sveto Obhajilo pomeni več različnih stvari. Toda to bo strašna 
laž. 
 
Sveta Evharistija je Moje Telo in Kri, ki se vam daje, da vas lahko napolnim s Svojim 
Svetim Duhom in vam tako podelim hrano, ki jo potrebujete za vaše duše. 

 
Ko bo prišel čas za te spremembe in ko bo vam, Mojim posvečenim služabnikom, 
predložena nova moderna interpretacija, potem boste spoznali, da se je oskrunitev 
začela. 

 

Takrat se boste morali pripraviti. Zberite se skupaj in branite Resnico Mojega 
Križanja. Ne sprejmite laži - sprememb v Sveti Maši in Sveti Evharistiji. Kajti če boste 
to storili, bo Moja Navzočnost izginila za vse Božje otroke. 

 
Hodite za Menoj. To bo največji izziv s katerim se boste morali soočiti, toda podelil 
vam bom milosti, da boste lahko prepoznali resnico od bogoskrunskih laži, za katera 
vas bodo prosili, da jih sprejmete v Mojem Svetem Imenu. 

 
Prositi Me morate za Mojo pomoč preko te Kriţarske Molitve (56) za duhovnike, 
ki iščejo zaščito za Sveto Evharistijo. 
 
»O dragi Oče, v Imenu Tvojega ljubljenega Sina, ki se je ţrtvoval na Kriţu za 
vso človeštvo, pomagaj mi, da ostanem zvest Resnici. Prekrij me s 
Predragoceno Krvjo Tvojega Sina. Podeli mi milosti, da Ti še naprej sluţim v 
veri, zaupanju in spoštovanju vse do konca moje sluţbe. Nikoli ne dovoli, da se 
oddaljim od pravega pomena daritve Svete Maše in deljenja Svete Evharistije 
Tvojim otrokom. Daj mi moč da Te zastopam in da hranim Tvojo čredo s 
Telesom, Krvjo, Dušo in Boţanstvom Tvojega Sina, Jezusa Kristusa, 
Odrešenika človeštva. Amen.« 

 
Moji ljubljeni posvečeni služabniki, prosim vedite, da vsak dan hodim z vami. 



 

Jaz vas držim pokonci. Naslonite se Name in držal vas bom blizu Mojega Presvetega 
Srca v teh časih strašne muke, ki jo preživlja Katoliška Cerkev. 
 
Vaš Jezus 

 

VEDITE DA TISOČ LET, KI JE OMENJENO V KNJIGI RAZODETJA 
POMENI PRAV TO. 
 
Ponedeljek, 28. maj 2012 ob 20:45 
 
Moja draga ljubljena hčerka, ko človek dvomi v Nauke vsebovane v Svetem Pismu je 
to zaradi človeške narave povsem običajno. 

 

Ko človek sprevrača nauke Svetega Pisma, da bi ustregel svojim lastnim načrtom, 
Me to žali. 
 
Toda ko Moji posvečeni služabniki zavračajo nekatere dele Svetega Pisma in jih 
potisnejo vstran, kot da niso pomembni, zanikajo Mene, Sina človekovega. 
 

Vse kar je vsebovano v Svetem Pismu prihaja od Mojega Večnega Očeta, ki je 
odobril prav vsako besedo preko Svojih maziljencev. 
 

Verujte, da je Sveta Božja Beseda vsebovana v Svetem Pismu in da niti ena Beseda 
ni laž. 

 

Zakaj potem tisti, ki trdijo da so učenjaki in strokovnjaki za Resnico vsebovano v 
Svetem Pismu zdaj dvomijo v Mojo Sveto Besedo, ki vam jo dajem v teh Sporočilih? 

 

Resnico vam zdaj ponovno dajem, da osvežim vaš spomin in vas opomnem na 
Nauke, ki so vsebovani v Svetem Pismu. 
 
Moji otroci, vedite da se prerokbe vsebovane v Danielovi knjigi in Knjigi Razodetja še 
niso zgodile. 

 

Vedite, da tisoč let, ki je omenjeno v Knjigi Razodetja pomeni prav to. Če bi bilo 
mišljeno kaj drugega, bi bil dan drugačen čas. 

 

Moja Cerkev – Katoliška Cerkev – ni razglasila svoje prepričanje, ker še tega ni 
storila. 
 
Moj Ostanek Cerkve, ostanek vitice Moje Katoliške Cerkve na zemlji bo razumel pravi 
pomen Moje Dobe Miru na zemlji. 
 
Nahajate se v poslednjih časih, toda zemlja se bo prenovila. 
 



Kličem vas vse, Moji posvečeni služabniki. Moj Glas je resen. Rotim vas, da se 
odzovete Mojemu Klicu iz Nebes. 

Jaz, vaš ljubljeni Odrešenik sem vam do sedaj poslal mnogo vidcev in glasnikov, ki 
so vam pomagali odpreti srce za dogodke, ki prihajajo. 
 

Do sedaj sem čakal, da posredujem svetu končna razodetja. Zdaj pošiljam Mojega 
zadnjega glasnika, Marijo Božjega Usmiljenja, sedmega angela, da vas pripravi na 
zadnje poglavje, ki se vam zdaj razodeva. 

 

Moj Glas je kot grom, ki se bo še naprej slišal po vsem svetu in ne bo prenehal dokler 
ne pridem kot Sodnik. 

 

Mogoče Mi zdaj ne boste prisluhnili. Mnogi od vas boste zavrnili Mojo Besedo z 
aroganco, ki Me globoko žali. 

 
Ostali Me boste zaradi strahu ignorirali, kajti tako vam bo lažje storiti. Toda 
spremembe o katerih govorim se bodo kmalu zgodile. Takrat boste spoznali Resnico. 

 

Zdaj vas kličem, da vam to povem. Pričakujem, da mi odgovorite zdaj ali pa v 
prihodnosti. 
 
Čakam vas in vas bom še naprej potrpežljivo čakal vse do dneva ko boste pritekli k 
Meni in Me prosili, da vas zaščitim. 

 

Jaz nikoli ne obupam nad Svojimi izbranimi služabniki, katere sem poklical že na 
začetku. 
 
Se spominjate, ko sem vas prvič poklical? Slišali ste Moj Glas, ki je govoril vaši duši 
in vas vabil, da se združite z Menoj. Ali Me lahko slišite sedaj? 
 

Prosite Me naj vam razodenem, da sem to Jaz, vaš Jezus, ki vas roti, da vstanete in 
Mi sledite na tem zadnjem in težkem potovanju k Večnemu Življenju. Ne bojte se 
Mojega Klica. Zaupajte Vame in zmolite to molitev, da boste zaslišali Moj Klic. 
 
Kriţarska Molitev (57) Molitev za duhovnike – Jezus naj zaslišim Tvoj Klic 

 

»O moj dragi Jezus, odpri moja ušesa za zvok Tvojega Glasu. Odpri moje srce 
za Tvoj ljubeči klic. Napolni mojo dušo s Svetim Duhom, da Te bom lahko 
prepoznal. Poniţno se Ti dajem na razpolago v vsem kar zahtevaš od mene. 
Pomagaj mi, da bom prepoznal Resnico ter se odzval in sledil Tvojemu Glasu 
in Ti tako pomagal reševati duše vsega človeštva. Tvoja Volja je zame ukaz. 
Podeli mi pogum da Ti bom dovolil, da Me vodiš, tako da si lahko nadenem 
Boţjo Bojno Opremo, ki jo potrebujem, da bom vodil Tvojo Cerkev proti 
Tvojemu Novemu Kraljestvu. Amen.« 
 



Zapomnite si, Jaz, Jezus Kristus, ne bom nikoli dopustil, da bi Moji posvečeni 
služabniki odtavali proč od Poti Resnice. Stal bom na vsakem vogalu, vsaki aveniji in 
vas usmerjal v pravo smer. 

Morda vam bo to neprijetno na trenutke. Morda boste zmedeni. Morda ne boste želeli 
slišati Resnice. Morda boste prestrašeni. Toda vedite to. 
 
Vedno vas bom ljubil. Vedno bom ob vaši strani.  

Nikoli vas ne bom zapustil. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

PRIBLIŢUJE SE ČAS, KO BO PREGANJANJE MOJEGA 
LJUBLJENEGA PREDSTOJNIKA, PAPEŢA BENEDIKTA XVI. 
DOSEGLO SVOJ VRHUNEC 

Ponedeljek, 16. Julij 2012 ob 15:15 

Moja draga ljubljena hčerka, čas je, da pripraviš vse duhovnike, škofe in vse tiste, ki 
vodijo Mojo Sveto Katoliško in Apostolsko Cerkev na zemlji. 

Približuje se čas, ko bo preganjanje Mojega ljubljenega Predstojnika, Papeža 
Benedikta XVI. Doseglo svoj vrhunec. 

Zelo kmalu bo prisiljen zbežati iz Vatikana. Potem bo prišel čas, ko se bo Moja 
Cerkev razdelila, ena stran proti drugi. 

Kličem vse Svoje posvečene služabnike: ostanite zvesti svojim svetim zaobljubam. 
 
Nikoli ne zapuščajte svojega poslanstva. Ne zapuščajte Me. Nikoli ne sprejemajte 
laži namesto Resnice. 

Prositi Me morate naj vam pomagam v težkih časih, ki prihajajo. Vstanite, združite se 
in Mi sledite. 

Molite za moč, ki jo boste potrebovali preko te posebne Križarske Molitve. 

Kriţarska Molitev (66) Za duhovnike: pomagaj mi, da ostanem zvest 
Tvoji Najsvetejši Besedi 
 
»O dragi Jezus, pomagaj mi, da ostanem vedno zvest Tvoji Najsvetejši Besedi. 
Podeli mi moč, da ohranim Resnico Tvoje Cerkve kadar se soočam s stiskami. 
Napolni me z milostjo, da delim Svete Zakramente tako kakor si nas učil Ti. 
Pomagaj mi, da hranim Tvojo Cerkev s Kruhom Ţivljenja in Ti ostanem zvest 
tudi takrat, ko mi bo to prepovedano. Osvobodi me iz verig prevar, s katerimi 
se bom morda soočil, da lahko oznanjam resnično Boţjo Besedo. V teh časih 
prekrij vse nas, Tvoje posvečene sluţabnike s Svojo Predragoceno Krvjo, tako 



da bomo ostali pogumni, zvesti in neomajni v zvestobi do Tebe, našega 
ljubljenega Odrešenika, Jezusa Kristusa. Amen.« 

Ne bodite potrti Moji ljubljeni posvečeni služabniki, kajti ta razdor je bil napovedan in 
se mora zgoditi v poslednji bitki za duše. 

Ljubim vas. Z vami sem. Skupaj z Menoj boste hodili po trnjevi poti do Kalvarije, tako 
da bodo lahko ponovno odrešene vse duše. 

Vaš ljubljeni Jezus 

 

RESNICA VAS BO OSVOBODILA. LAŢI VAS BODO UNIČILE 

Nedelja, 23. Junij 2013 ob 18:37 

Moja draga ljubljena hčerka, kako zelo se lomi Moje Srce zaradi trpljenja Mojih 
ubogih ljubljenih služabnikov, ki so zdaj priča zmedi, ki je nastala znotraj Moje 
Cerkve. Njim porečem sledeče: Ostanite pod streho Moje Cerkve in opravljajte svojo 
duhovniško službo. Ostanite zvesti Mojim Naukom. 

Ne sprejemajte novih, takoimenovanih teoloških razlag glede tega Kdo Sem Jaz, kaj 
Sem storil za človeštvo in kako se bom vrnil, da bi zbral vse tiste Božje otroke, ki 
bodo sprejeli Moje Usmiljenje. Zaupajte samo v Mojo Sveto Besedo, ki vam je bila 
dana po Mojih apostolih v Svetem Pismu. Ne sprejemajte ničesar kar bi se 
razlikovalo od Svetih Zakramentov in od tega kar vam je bilo rečeno o nujni potrebi 
po odrešenju. 

Jaz sem Resnica. Resnica vam je bila dana. Samo Resnica lahko reši vaše duše 
pred pogubljenjem. Resnica vas bo osvobodila. Laži vas bodo uničile. Moji dragi 
posvečeni služabniki, če boste zmolili to molitev, slovesno obljubljam vsakemu od 
vas izredne Milosti, da boste lahko vztrajali pri soočanju s preganjanjem, ko bo vaša 
vera preizkušena do skrajnih mej. 

Kriţarska Molitev (110) Za duhovnike: da ostanem zvest Tvoji Sveti Besedi 

»O moj preljubi Jezus, rotim Te ohrani me močnega in pogumnega, da bom 
lahko branil Resnico v Tvojem Najsvetejšem Imenu. Rotim Te, podeli mi 
milosti, ki jih potrebujem, da bom v vsakem trenutku oznanjal Tvojo Sveto 
Besedo. Naj ne popustim pod pritiski, da bi širil neresnice, saj v svojem srcu 
vem, da Te ţalijo. Pomagaj mi, da ostanem zvest Tvoji Sveti Besedi vse do 
moje smrti. Amen.« 

Moji posvečeni služabniki, še eno besedo previdnost vam želi dati. 
 
Braniti morate Zakrament Sprave. Vedite, da se Mi bodo v Raju pridružili samo tisti, 
ki se bodo kesali svojih grehov in ki bodo sprejeli Mene, Jezus Kristusa kot ključ do 
njihovega odrešenja. 

Vaš Jezus 



 

DUHOVNIKOM: TISTI DAN, KO BODO OD VAS ZAHTEVALI DA 
ZANIKATE MOJE BOŢANSTVO NI VEČ DALEČ STRAN 

Ponedeljek, 15. Julij 2013 ob 17:52 

Moja draga ljubljena hčerka, vzpostaviti moram stik z Mojimi duhovniki, ki so začeli 
spoznavati, da v teh časih govorim svetu preko teh Sporočil. 

Bodite previdni. Držite se pravil Moje Cerkve na Zemlji dokler bodo ostala takšna kot 
so vedno bila in se ne bodo spreminjala. Ne bodite potrti, kajti obdarjeni ste bili z 
Darom Svetega Duha. Ko bodo od vas zahtevali, da Me zanikate, bo to storjeno na 
prefinjen, a smrtonosen način. Od vas bodo zahtevali, da sprejmete nauke vseh 
religij, ki ne spadajo pod Krščanstvo. Povedano vam bo, da je to za dobro vseh in da 
je ta nov pristop, ki vključuje vse ljudi, sredstvo za dosego cilja - ko se bo človeštvo 
končno združilo na miren način. 

Antipapež bo pod svoje okrilje vzel vse ostale religije, veroizpovedi in nauke, ki 
častijo Mojega Očeta, a ki ne priznavajo Mene, Jezusa Kristusa. Z močjo zveri – na 
njen način - vas bodo počasi spodbujali, da sprejmete vaše sobrate in sestre. 
Povedano vam bo da so vse vere, ki častijo Boga združene kot eno v Božjih Očeh. 
Če boste temu nasprotovali, vas bodo zmerjali. Ko boste pojasnevali, da je edina pot, 
ki vodi k Bogu, Mojemu ljubljenemu Očetu preko Jezusa Kristusa, vam bodo povedali 
tole: 

»Vi ne razumete da Bog ljubi vse Svoje otroke. Če ne boste izkazovali ljubezni 
in sočutja Njegovi Cerkvi, tako da jih sprejmete, vključno z njihovo vero, ste 
hinavec.« 

Vedite tole. Če boste sprejeli, da morajo biti vse religije združene v eno – da se 
morate prilagoditi in tako izkazati spoštovanje tistim veroizpovedim, ki ne priznavajo 
Sina človekovega – boste zagrešili strašen greh in Me s tem zanikali. 

Tisti, ki boste morda podlegli tej prevari, vedite da se bodo pojavila znamenja, ki 
bodo kazala na eno stvar: Moje Božanstvo se ne bo več razglašalo. 

V vaših cerkvah se bodo pojavili novi križi na katerih bo vdelana glava zveri; vaši 
oltarji bodo spremenjeni in me bodo posmehovali. Vsakokrat ko boste videli nove in 
nenavadne simbole v Moji Cerkvi, bodite pozorni, kajti zver je arogantna in se ponaša 
s svojo hudobijo preko znamenj, ki jo častijo. 

Tisti od vas, ki ne boste pozorni na to prevaro, boste ujeti v prakse, ki ne častijo 
Mene. Te prakse bodo prikrivale resnični namen in sicer častile bodo satana in 
hudobne duhove. 

Znamenja so že tukaj. Dejanja o katerih govorim se še niso zgodila, toda tisti dan, ko 
bodo od vas zahtevali da zanikate Moje Božanstvo ni več daleč stran. Imejte oči 
odprte za tiste, ki trdijo da prihajajo v Mojem Imenu, a ki namesto tega častijo zver, 
kajti oni so že razširili svoja krila. Oni vladajo v vaši sredi, toda tako veliko vas je, ki 



še ne vidite opustošenja. Če Me ljubite vam bom podelil Milosti, da boste lahko videli 
Resnico. Nikoli vas ne bom zapustil. Čas je blizu. Pripravite se, kajti tema se bo 
kmalu spustila. Tisti, ki ste blagoslovljeni z Božjo Lučjo boste trpeli po rokah Mojih 
sovražnikov. 

Zapomnite si te Besede. Zmolite jih in razodel vam bom Resnico po Daru Svetega 
Duha. 

Kriţarska Molitev (114) Za duhovnike, da prejmejo Dar Resnice 
 
Moj Gospod, odpri mi oči. Naj prepoznam sovraţnike. Varuj moje srce pred 
prevarami. Popolnoma se ti predajam, dragi Jezus. Zaupam v Tvoje Usmiljenje. 
Amen. 

Vaš Jezus 

 

MATI ODREŠENJA: KO SE BODO DUHOVNIKI MOJEGA SINA 
SOOČALI S STRAŠNIMI MUKAMI IN ZMOTAMI, ME MORAJO 
PROSITI ZA POMOČ 

Četrtek, 6. Februar 2014 ob 16:15 

Moj otrok, ko bo prišel čas, ko se bodo duhovniki mojega sina soočali s strašnimi 
mukami in zmotami, me morajo prositi za pomoč. Dane so mi bile milosti, da jim 
lahko podelim pogum, ki ga bodo potrebovali, da bodo še naprej služili mojemu Sinu. 
V mislih imam predvsem duhovnike Katoliške Cerkve, kajti oni bodo trpeli bolj kot 
kateri koli drugi Božji služabniki. 

Ko bo prišel dan in ko se bo od njih zahtevalo, da izrečejo prisego, ki bo zanikala 
Božanstvo mojega ljubljenega Sina, Jezusa Kristusa, ne smejo nikoli dvomiti v prave 
namene tistih, ki bodo to od njih zahtevali. Ko bodo od njih zahtevali, da zavrnejo 
pomen Svete Evharistije in sprejmejo novo interpretacijo, takrat bodo spoznali da je 
nastopila ura. Na tisti dan se bo gniloba vžrla v stene cerkva in se bodo začele rušiti, 
kar bo vidno po vsem svetu. 

Želim, da vsi duhovniki, ki se bodo morali soočiti s temi žalostnimi preizkušnjami 
zmolijo to Kriţarsko Molitev (135) Za duhovnike, da bi branili Resnico 

O ljubljena Mati Odrešenja, pomagaj mi v tem času stiske. Moli, da bom 
blagoslovljen z Darovi, izlitimi na mojo nevredno dušo z močjo Svetega Duha, 
tako da bom v vsakem trenutku branil Resnico. Podpiraj me vsakokrat, ko bodo 
od mene zahtevali, da zanikam Resnico, Boţjo Besedo, Svete Zakramente in 
Najsvetejšo Evharistijo. Pomagaj mi, da se s pomočjo Milosti, ki sem jih prejel, 
neomajno zoperstavljam satanovi hudobiji in vsem tistim ubogim dušam, ki jih 
on uporablja, da oskrunja tvojega Sina, Jezusa Kristusa. Pomagaj mi v teh urah 
stiske. Zavoljo duš mi podeli pogum, da vsakega Boţjega otroka oskrbujem z 
Zakramenti, kadar mi Boţji sovraţniki to ţelijo prepovedati. Amen. 
 



Ko bo nastopila ura, bodite pripravljeni, da boste nadaljevali z Delom za Boga in 
nosili Njegov Križ z neomajnostjo in dostojanstvom zavoljo vaših duš in duš vseh 
Božjih otrok. 
 
Vaša ljubljeni Mati 
Mati Odrešenja 
 

ZDAJ VAM DAJEM ZADNJO KRIŢARSKO MOLITEV 

Sreda, 8. Oktober 2014 ob 21:10 

Moja draga ljubljena hčerka, Moje Srce je tako zelo potrto. Izdajalci so prebodli Mojo 
Stran. Moja žalost, ki je tako zelo intenzivna , da ne morem biti potolažen, zdaj 
preplavlja vso zemljo. 

Sprašujem vas: kdo izmed Mojih posvečenih služabnikov bo dovolj močan, da bo 
ohranjal Resnico? 

Zdaj vam dajem zadnjo Križarsko Molitev,  ki je za duhovnike. Prosim, da jo Moji 
posvečeni služabniki molijo vsak dan. 

Kriţarska Molitev (170) Da bi ohranili Sveto Boţjo Besedo 
 
»O dragi Gospod, moj ljubljeni Jezus Kristus, drţi me! Zaščiti me. Naj Luč 
Tvojega Obličja sije nad mano, ko se moje preganjanje stopnjuje, čeprav je moj 
edini greh, da ohranjam Resnico Svete Boţje Besede. Pomagaj mi, da zberem 
pogum in da ti zvesto sluţim v vsakem trenutku. Podeli mi Svoj Pogum in 
Svojo Moč, ko se borim in branim Tvoje Nauke pred silovitim nasprotovanjem. 
Jezus, ne zapusti me v tem času moje stiske. Priskrbi mi vse, kar potrebujem, 
da Ti še naprej sluţim s podeljevanjem Svetih Zakramentov in Tvojega 
Presvetega Telesa in Predragocene Krvi po Sveti Mašni Daritvi. Jezus, 
blagoslovi me. Hodi z menoj. Spočij si v meni. Ostani z mano. Amen.« 

Vaš Jezus 


