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ANTIKRIST I
KRAJ SVIJETA

Sestra Ivana od Božića
ANTIKRIST I KRAJ SVIJETA
Glas s neba
ili objave koje je Bog dao jednoj neukoj časnoj sestri
Naslov izvornika: La voce del cielo ovvero manifestazioni divine rivelate a una suora
conversa illetterata, Piacenza 1874. U izvorniku piše s crkvenim dopuštenjem bez daljnjih
podataka, a priredio da je svećenik redovnik barnabita koji se potpisao sa G.M.M.
Sadržaj
Uvod: Duhovni put sestre Ivane od Božića
1. Kako trajanje svijeta, uspoređujući ga sa trajanjem jednoga dana, ide prema svome koncu
2. O tamama zablude, malom broju vjernika i vanrednim stvarima i znakovima koji prethode
dolasku Antikrista
3. Kako se bezbožnici i đavli grizu zbog zadnjih trijumfa Crkve i ponovno raspaljuju
paklenom hrabrošću
4. Sotona bezbožnicima obećava dolazak Antikrista, a oni se njemu predaju novim paklenim
ugovorom
5. Potpis ugovora sa Sotonom te njegova obećanja i zahtjevi
6. Koje učinke ima ovaj ugovor u bezbožnicima
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preziru Isusa Krista
8. Objavljivanje Pravilnika i početak progona te kako će Bog podupirati svoju Crkvu
9. Kako Crkva prikazuje Bogu krv prvih mučenika i pripravlja se nadopuniti im broj u
zadnjim vremenima
10. O mnoštvu mučenika u zadnjem boju ubijenih pogotovu zbog obrane Euharistije
11. O lažnoj Crkvi koja će krivim naucima Kristovoj Crkvi nanijeti golemu štetu
12. Lažne redovnice, lažna čudesa dvoličnih bezbožnika i njihovo skriveno ponašanje
13. Zloba i zablude lažnih svetaca i kako će se trebati ponašati pravi vjernici u svim tim
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14. Rođenje Antikrista i njegov prezir prema milostima koje mu je Bog udijelio
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21. Prethodni znakovi Suda, kazne i obraćenja
22. Kako će iskreni pokajnici nastojati prizivati otpadnike koji će loše završiti
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27. Kako će u zadnje dane Isus Krist kušati Crkvu mukom napuštenosti i zabrinutošću
iščekivanja
28. Žalopojke Crkve na izdisaju koja traži svoga božanskoga Zaručnika
29. Usporedbe zadnjih saopćenja ljubavi između Krista i Crkve
30. Objašnjenje prethodne usporedbe o smrti vojujuće Crkve i svih živih bića
Uvod: Duhovni put sestre Ivane od Božića
Ivana Le Royer, koja će dobiti redovničko ime, «sestra Ivana od Božića», rodila se 7. 1.
1731.g. u siromašnoj seoskoj obitelji u mjestu Fougeres u Bretanji u Francuskoj. Još od prvog
djetinjstva bila je jako pobožna i Bog joj u jednom viđenju otvori razum za shvaćanje tajni
vjere. Kao djevojčica je često čuvala krave i razmatrala o velikim istinama vjere.
Kao 22-godišnja djevojka, nakon brojnih i velikih prepreka, po posebnoj milosti koju je
dobila po Mariji, ušla je u samostan časnih sestara klarisa, koje slijede pravilo pape Urbana, u
Fougeresu kao vanjska, ne korna sestra.
Svećenik, koji ju je uveo u samostan, časnim sestrama reče: „Blagoslivljajmo Boga koji
svijetu još dariva vanredne duše koje on sam vodi svojim Duhom“. U prvim godinama
redovništva sestra Ivana se odmah pokazala savršenom u krjepostima poniznosti, poslušnosti i
strpljenja s velikom vjerom i ljubavi prema euharistijskom Isusu i odlučnoj spremnosti na
pokoru. Ubrzo je počela imati i posebne objave od Boga.
Iz poslušnosti ispovjedniku sestra Ivana mu je govorila o svojim objavama a on ih je
zapisivao. U njima se naviještalo teško vrijeme i velike nesreće za Crkvu i Francusko
kraljevstvo, propast kraljevske obitelji, što je u to vrijeme izgledalo jako čudno, iako će se
samo za nekoliko desetljeća dogoditi francuska revolucija, što je jako uznemirilo duhovnika.
Duhovnik ubrzo umrije, a novi ispovjednici i duhovnici sestre Ivane su dobili u ruke spise o
njenim objavama i sve zapalili, a svi su se složili oko toga da je ona zavedena i umišljena
mističarka. Odmah je i poglavarica osudila njene izmišljotine, a ubrzo su i druge sestre iz
samostana saznale nešto o njenim objavama te su je ismijavale, a sama sestra Ivana od Božića
je bila trajno uznemiravana teškim bolestima, duhovnim suhoćama i tamama. Tako je provela
više od 12 godina ostavljena od ljudi, a naizgled i od Boga samoga.
Uza sve to sestra Ivana od Božića nije mogla nikada samu sebe uvjeriti da je u zabludi, te se
po nutarnjem poticaju od Boga samoga ponovno pojavila pred ispovjednikom od koga je
toliko puta bila odbijena i ustvrdila mu da po Božjoj objavi neposredne i velike nedaće za
Crkvu i Francusko kraljevstvo. Ispovjednik ju je prekinuo u izlaganju i oštro prekorio
uspoređujući je sa Luterom koji je i sam naviještao pad Crkve.
Časna sestra, sva prestravljena da je pala u krivovjerje, ubrzo se ponovno pojavi pred
ispovjednikom i opovrgnu sve svoje objave ispovijedajući ih kao svoje grijehe. Tako je,
dakle, izgledalo sve zauvijek završeno.
Ali naprotiv, upravo tada je počinjao zaokret u Božjem djelu. Bog sam je ponovno počeo
prosvjetljivati duh sestre Ivane najčišćim prosvjetljenjima, za poglavaricu u samostanu je
izabrana časna majka u koju je sestra Ivana imala veliko povjerenje, jedan od njenih
ispovjednika koji su joj se protivili je umro, a drugi bio premješten.
Kao novi ispovjednik u samostan je došao p. Genet, gorljivi i duhovno iskusni misionar, za
koga je sestra Ivana prorokovala da će biti zadnji ispovjednik samostana. Čim je upoznao
sestru Ivanu p. Genet se uvjerio u vjerodostojnost njenih objava i počeo ih sve brižno
zapisivati. I bio je krajnji čas jer je samo za 10 mjeseci izbila francuska revolucija, a
ispovjednik, noseći sobom zapise o objavama sestre Ivane morao je bježati pred
protucrkvenim i protuvjerskim revolucionarima. Neko vrijeme se skrivao u Francuskoj, a
zatim se sklonio u Englesku i sa sobom ponio spise.
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Sestra Ivana je još neko vrijeme ostala u samostanu sve dok ga 1792.g. revolucionari nisu
ukinuli i protjerali sve redovnice. Ona skupa sa bivšom časnom majkom i par sestara se
sklonila kod neke dobre obitelji u okolici Fougeresa gdje je sveto umrla točno u podne na
svetkovinu uznesenja Marijina u Nebo 1798.g. Na njen grob pobožni narod je ubrzo počeo
dolaziti i štovati je kao sveticu.
P. Genet se vratio u Francusku, ali iznenada 1817.g. umrije i nije još bio uredio spise o
objavama sestre Ivane koje je ona nazivala moje malo djelo te ih nije niti objavio. Nakladnik
Beauce ubrzo nakon smrti p. Geneta je objavio njegove bilješke u stanju u kakvom su bile u
rukopisu. A u njemu su se miješale nesređene bilješke o životu sestre Ivane i njenim
objavama.
Konačno nakon više djelomičnih i nesređenih izdanja prišlo se sustavnom radu na
bilješkama p. Geneta i razdijeljene su u dvije posebne knjige. Jedna govori o životu sestre
Ivane, a druga sadrži objave koje je od Boga primila i to razdijeljene po velikim temama.
Milano 25.6. 1874. G.M.M. svećenik barnabita

ANTIKRIST I KRAJ SVIJETA
1. Kako trajanje svijeta, uspoređujući ga sa trajanjem jednoga dana, ide prema svome
koncu
Trebam početi govoriti o zadnjim patnjama Crkve koju će progoniti najveći Isusov
neprijatelj, trebam govoriti o teškim predznacima i navještaju zadnjeg Suda kada ćemo vidjeti
strašne okolnosti i vječne posljedice. Priznajem da mi je teško o tome progovoriti, ali...
trebam o tome govoriti. Duh Sveti me odvede u prostranu ravnicu. Bila sam sama u Bogu
kada mi se ukaza Isus Krist koji, kao s nekog vrha pokazujući mi sunce na horizontu,
progovori tužna izgleda:
„Prolazi slika ovoga svijeta, dan moga Dolaska se približava. Kada je sunce pred zalaskom
kaže se da je dan na izmaku i da dolazi noć. Sva stoljeća preda mnom su kao jedan dan. A ti,
motreći sunce na kojem se mjestu sada nalazi, pogledaj koliko još vremena treba da taj dan
završi“.
Promatrala sam sunce i zaključila da treba otprilike još dva sata vremena pa da ono zađe.
Videći da Isus nije protivan, nego da mi on nadahnjuje želju da ga pitam o okolnostima ovog
viđenja, ja sam se usudila pitati ga da li jedan dan treba brojati od pola noći do pola noći ili od
početka zore do sumraka. Isus mi odgovori:
„Kćeri moja, radnik ne počinje raditi dok se sunce ne pojavi u zoru, a njegov trud traje dok
ne padne noć. Jao onome koji radi obnoć i nije se okoristio Suncem pravde koje je za njega
izišlo. Dakle, kćeri moja, treba mjeriti dan od izlaska do zalaska sunca, dakle ne radi se više
o tisućama godina trajanja ovoga svijeta, nego se radi o nekoliko stoljeća do kraja svijeta“.
Vidjela sam da Isus za sebe želi zadržati točan broj stoljeća, pa iako sam poželjela, nisam ga
više o tome pitala, a bila sam zadovoljna što mir Crkve i njen ustroj trebaju trajati još podosta
vremena.
2. O tamama zablude, malom broju vjernika i vanrednim stvarima i znakovima koji
prethode dolasku Antikrista
Čvrsto držeći što Sveto pismo kaže o znakovima koji prethode općem Sudu, slijedila sam
svjetlo koje mi je dano da vidim u Bogu, da će puno vremena prije Antikristova dolaska svijet
biti opustošen krvavim ratovima, narodi će se dizati protiv naroda, čas sjedinjeni, čas
podijeljeni međusobno u savezima, a vojske će užasno bjesnjeti i ispuniti zemlju pokoljima i
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mrtvacima. Građanski i međunarodni ratovi bit će povodima za ogromna svetogrđa,
obeščašćenja i skandale i velika zla upadima u Crkvu zbog kojih će ona biti jako ožalošćena.
Osim toga vidim da će na Zemlji biti strašnih potresa, vidim da će se cijele planine
raspuknuti i eksplodirati šireći užas unaokolo. Bit će zbrke i straha i vidim da će iz planina
izbijati plamen i sumpor koji će pretvarati u prah cijele gradove. Ovo i drugih tisuća nedaća
će prethoditi dolasku Čovjeka grijeha (Antikrista).
Isus mi je pokazao neki uski put, mračan i taman, okružen čuvarima i naoružanim narodom
kako svima brane da Mu se približe. U jednom trenutku pojavi se neki čovjek snažan i krupan
koji se spremao proći uskim putem, u lijevoj ruci je držao upaljenu baklju, a u desnoj
dvosjekli mač. On, dakle, uđe na tamni put osvijetljen svjetlom baklje i okrećući desno lijevo
svoj mač kao da je imao pred sobom cijelu vojsku protiv koje se morao boriti. Oni okolo puta
su na sve načine pokušavali gurnuti jakog čovjeka da padne u neki od brojnih ponora koji su
se s jedne i druge strane pored puta otvarali. Ali usprkos zamki i napora svojih protivnika jaki
i hrabri ratnik je konačno kao pobjednik došao do kraja uskog puta i okrenuo se prezreno
pogledavši svoje protivnike. Isus Krist objašnjavajući ovo viđenje mi reče:
„Koliko se više bude približavalo kraljevstvo Antikrista i kraj svijeta, sve više će se širiti
tama Sotone svijetom, njegove sluge će činiti sve da vjernici padnu u njegove zamke. Kako bi
izbjegao tolike opasnosti, kršćanin će morati hoditi s upaljenom svjetiljkom i hrabro
podnositi borbu kao što si vidjela da čini jaki čovjek kojem si se divila“.
Što se više približava kraj svijeta, vidim da će sve više rasti broj sinova propasti, to jest onih
koji žive u trajnom stanju grijeha, a smanjivat će se broj odabranika, to jest onih koji žive u
milosti Božjoj. To će se dogoditi zbog tri razloga koja mi je Isus pokazao. Prvi, Isus sam će
sebi pozvati velik broj odabranika i poštedjeti ih užasnih bičeva koji će pogoditi Crkvu.
Drugi, bit će veliki broj mučenika diljem Zemlje što će jako smanjiti broj Božjih sinova na
Zemlji, ali će jako osnažiti vjeru u onim kršćanima koji nisu bili pogođeni progonima. Treći,
zbog velikog broja otpadnika od vjere koji će zanijekati Isusa Krista i slijediti stranku
Njegova Protivnika, boreći se protiv otajstava i velikih istina vjere.
3. Kako se bezbožnici i đavli grizu zbog zadnjih trijumfa Crkve i ponovno raspaljuju
paklenom hrabrošću
Budući da govorim o tome što će se dogoditi, trebam progovoriti i o nesretnicima
udruženim u borbi protiv Krista i o njihovoj udruzi. Te sluge nepravednosti bit će začuđeni,
očajni i van sebe. Vidim u Bogu da Njegovi protivnici u svim svojim paklenim željama i
nakanama ne mogu ništa sami učiniti. Zbog toga, ne znajući što činiti, viču jedan drugome:
„Utecimo se sotoni, on je učitelj naših poduhvata, on čini da nam sve uspijeva“.
Svojim magijama prizivlju sebi đavle, ali vidim da se i đavli grizu od bijesa zbog novih
obraćenika nad kojima osjećaju štit Božje zaštite, te ne mogu naći neku slabu stranu da ih
napastuju kako bi htjeli. Vidim da Bog ne želi da đavli gađaju svojim otrovnim strjelicama
srca koja su se tek rodila na milost.
Čim im je dopušteno, sami đavli puni zlobe i bijesa protiv njihovih samih slugu upadaju u
podzemne pećine i odaje, gdje se sastaju njihovi sljedbenici, i to sa bukom kao od snažne
grmljavine. Sluge zla, nenavikli da budu na takav način pohođeni od đavala, ostadoše
prestravljeni.
Đavli u svoj žestini svoga bijesa im rekoše: „Tako se, dakle, vi slabići i plašljivci brinete
za naše probitke!“. A nesretnici im odgovoriše: „A zašto vi niste došli?“. Đavli odgovoriše:
„Da smo mogli doći, ne bismo izgubili toliko slugu, a ne prođe ni dana a da nam netko ne
izmakne“.
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Sotona sam nadoda: „Ne gubimo vrijeme, mojom odvažnošću i snagom i vrijednošću mogu
vas izvući iz ponora u koji ste pali. Ohrabrite se, slabići, sramotite nas pred našim borcima
koji nas slijede“.
Vidim u Bogu da će đavli zatim tolikim otrovnim strjelicama oholosti i umišljenosti gađati
svoje sluge i poticat će ih đavolskom hrabrošću tako da će njihovi osjećaji, prepredenost i
zloba obaviti duh đavolskih slugu, raspaliti njihovo srce i prožeti sve do srži kostiju
nepravednike i bezbožnike mržnjom.
4. Sotona bezbožnicima obećava dolazak Antikrista a oni se njemu predaju novim
paklenim ugovorom
Tada Sotona progovori okupljenom zboru: „Ne gubimo više vrijeme, želim da sada vi
pobijedite. Želim s jednog do drugog kraja svijeta razrušiti sve narode koji su nam protivni,
želim vas učiniti gospodarima sve Zemlje, klanjati će vam se kao bogovima, bit ćete bogati
zlatom i srebrom, sam ću se pobrinuti da ih imate koliko god želite, dat ću vam vođu koji će
biti moćan u riječima i djelima, u svim znanostima će biti izvrstan, ja ću ga poučiti, bit ću
njegov učitelj od djetinjstva.
Ne će još napuniti 10 godina a bit će moćniji i mudriji od sviju vas, svojim velikim duhom i
sjajnim gestama pokazat će svoju izvrsnost i vrijednost više nego svi vi skupa. Kao
desetogodišnjaka podići ću ga uvis i pokazati mu sva kraljevstva svijeta, i učinit ću ga
vladarom svijeta, učinit ću ga savršeno mudrim u vještini ratovanja te će biti veliki ratnik i
osvajač, uvijek pobjednik i na kraju učinit ću od njega boga kome će se klanjati kao
očekivanom mesiji.
Ali ne će djelovati u svoj svojoj moći i sjaju dok ne napuni 30 godina, prije će njegovi
talenti djelovati u skrovitosti. A vama koji ste moji, vama ću ga puno prije pokazati, još za
njegova djetinjstva doći ćete k njemu i priznati ga za svoga kralja, klanjat ćete mu se kao
bogu i mesiji“.
Zatim đavao nadoda onom skupu: „O ljudi nevjerni svojoj domovini i zakonima, gledajte
što ste vi, i što sam ja za vas učinio. Tolike pobjede vam pribavljam svaki dan, a usprkos toga
vi ste mi nevjerni i nezahvalni. Želim i zahtijevam kao gospodar da mi dadnete vašom rukom
napisan čin predanja meni, u kome prikazujete potpuno i vječno same sebe meni s
neograničenim služenjem kako biste koristili meni i zadobivali nove sljedbenike“.
Tada će napraviti ugovor u kome se Sotona obavezuje ispuniti svoja obećanja te im nadoda:
„Ne bojte se, u mojoj službi vam ne će ništa nedostajati, sve što želite bit će vam dano. Ako
vam budu trebale vojske za borbu, pribavit ću ih sa svih strana i činiti vas pobjednicima pod
uvjetom da uvijek vjerno opslužujete svoja obećanja“.
5. Potpis ugovora sa Sotonom te njegova obećanja i zahtjevi
Zatim će đavao nadodati: „Neka sada pristupi svatko i neka stavi svoj potpis na ugovor i
zakune mi se na vjernost do smrti“. Vidim u Bogu da oni nesretnici, uzbuđeni paklenom
radošću, začarani obećanjima đavla, ushićeni, obilno nadoknađeni zbog prethodnog straha i
užasa, požuriše se da svojom voljom i iz sveg srca potpišu ugovor i daju zakletvu vjernosti
đavlu za cijeli preostali život. I rekoše ove riječi: „Da imamo tisuće života, sve bismo ih tebi
žrtvovali“.
A Sotona im odgovori: „Tisuće života koje želite ne ćete ih imati, naprotiv želim i tražim od
vas da ljubite mene, a apsolutno mrzite Krista koga nazivate Sin Previšnjega. Želim da se
odreknete svih nauka koje uči Crkva, oni koji su među vama kršteni neka se odreknu svog
krštenja, a oni koji nisu kršteni neka mi se zakunu da ne će nikad poželjeti biti kršteni. Želim i
tražim da mrzite Boga, kao što ga mrzim ja, Boga koji se bori protiv nas i koji nam po svojim
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slugama uzrokuje tolike patnje. Trebate mrziti kao što i ja mrzim sve što od njega dolazi tako
da od njega više ništa ne očekujete, a priznate mene kao svoga kralja i Boga. Tražim da mi
ubuduće iskazujete štovanje, da mi se klanjate i ljubite me, kao što to Bog traži za sebe, ja to
više zaslužujem i s više prava nego Bog.
Gledajte, sinovi moji, koja je razlika između mojih i njegovih sljedbenika: Bog svojima
nalaže teški zakon sjetilima i naravi, i drži ih u stanju stalnog mučeništva bilo po bolestima ili
patnjama duha, podlaže ih mukama, a ja, naprotiv, vidite kako se ponašam prema vama. Ne
možete kazati da sam tvrdi gospodar za vašu narav, sve vam dopuštam, ne ostavljam vas u
siromaštvu i poniženjima i oskudici, naprotiv, sve vam dajem u obilju“.
6. Koje učinke ima ovaj ugovor u bezbožnicima
U tom trenutku đavao sa svojim nagovorima i plamenim poticajima počeo je tako
učinkovito djelovati da su nesretnici osjetili nezasitnu mržnju prema Bogu, u svom bijesu bili
su spremni, kada bi to mogli, uništiti Boga i njegove sluge, a njihovo srce i duh su postali
slični đavlima, dok su prema samim đavlima osjetili ljubav i želju da im služe. Svi među
okupljenima koji nisu bili u Udruženju velikih vračeva, požurili su se odmah u njega uključiti
na veliko oduševljenje đavala.
Budući da su svi okupljeni potpisali ugovor i zakleli se na vjernost đavlu, svi su u moći zla
postali jednaki vođi Udruge velikih vračeva. A đavao, motreći ih radosna lica, reče im: „Sada
ste postali moji pravi prijatelji, i oprostio sam vam muku koju ste mi u prošlosti nanijeli. Ja
vas činim gospodarima stvorenja i obavijam svojom vlašću. Dajem vam vlast da isti ugovor
potpišete u moje ima sa svima koji budu htjeli dati ista obećanja koja ste vi dali, a ja im
obećanjem iste stvari kao i vama. Sada treba da se svi krećemo sjedinjeni i složni. Pokažite mi
svoj pravilnik i stavit ćemo ovaj ugovor na njegov početak da bi se prvo njega opsluživalo“.
Vidim da poglavari Udruge vade svoj Pravilnik, a đavao na njegov početak stavlja ugovor s
njime, a Pravilniku dodaju druge propise koje im je nadahnula paklena zloba.
7. Kako se u Pravilniku naviješta laž o Antikristu, obećavanom kao budućem mesiji, i o
preziru Isusa Krista
Sada ću progovoriti o tom nesretnom Pravilniku. Vidim da će u njemu naviještati dolazak
toliko očekivanog i željenog mesije. Propisat će se da samo njemu treba vjerovati, samo
njemu se klanjati, dodajući da će nekoliko godina prije njegova rođenja, dvije ili tri, proroci i
đavli preobučeni u anđele naviještati njegov dolazak.
Ne znam kako ovdje opisati sva laskanja i dodvoravanja kojima će u Pravilniku biti opisan
lažni mesija, njegova osoba, ljepota, opisivat će se kao obučena u božansku svjetlost, sjajniju
od sunčeve, pratit će ga legije anđela koji će mu iskazivati čast, samo njemu, i klanjat će mu
se kao svemoćnom bogu, kao toliko željenom i očekivanom mesiji.
Ali dobro me shvatite, vidim u Bogu da su to sve laži i prijevare, pod likom anđela skrivaju
se đavli preobučeni u anđele svjetla. Pogotovo me žalosti jer vidim da će u ovom nesretnom
Pravilniku biti puno psovki i prezira prema Isusu Kristu, govorit će da je on bio lažni Mesija,
vrač obuzet đavlom, ubojica osuđen na smrt zbog svojih zlodjela, te da su prevareni svi koji
opslužuju njegov nauk koji je tako težak za ljudsku narav te izgleda da je dan samo da uništi
čovjeka, a ne da on živi, a mnogi kršćani su bili tako glupi da povjeruju u njega i njegov nauk
te da su ovo isprazno vjerovanje prenijeli kroz naraštaje, a neki su bili tako tvrdoglavi u tim
uvjerenjima da su radije umrli, nego ih se odrekli, iako je on bio lažni mesija.
Nemoguće mi je napisati sve što vidim u Bogu a što će pisati u tom Pravilniku, a gore sam
samo ukratko navela najvažnije stvari koje treba znati.
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8. Objavljivanje Pravilnika i početak progona te kako će Bog podupirati svoju Crkvu
Onda će ti nesretni ljudi izlazeći iz svojih tajnih odaja kao iz nekog pakla, tlačiti i klevetati
dobre kršćane govoreći zakletve i proklinjanja od kojih će se nebo i zemlja potresti. Govorit
će: „Nije više vrijeme za cjepidlačenje i mudrolije, treba prihvatiti novi društveni Pravilnik,
koji treba postati zakon, koji nam za malo godina obećava istinskog toliko željenog mesiju,
koji će toliko ljubiti ljude da će ih ispuniti tolikim zadovoljstvima i darovima; ako vi ne želite
vjerovati dobrovoljno, mi ćemo vas prisiliti, jer je nadošlo vrijeme da sva Zemlja bude
osvojena moću istinskog mesije. Uništimo Crkvu i neka se više ne govori o Isusu kao mesiji
jer je on lažni mesija“.
Vidim u Bogu da će nakon što su govorili narodu laskavim riječima, javno izvjesiti riječi
nesretnog Pravilnika i zakona na raskrižjima, javnim trgovima, pa i na zabačenim mjestima
kako bi ga svi čitali. Nakon što su javno opovrgli sve istine naše katoličke vjere, a najviše
otajstvo Utjelovljenja Sina Božjega, izrugivat će obrede svete Crkve nazivajući bajkama sveta
otajstva i sakramente.
Zatim će objaviti sve vrste kazni kojima će biti kažnjeni oni koji se budu usuđivali slijediti
nauk Isusa Krista i koji će odbiti poslušati njihovu zapovijed. Ali prije nego li budu koristili
strogost i progone đavli će se ukazivati u obliku anđela svjetla i naviještati rođenje pravog
mesije te će pozivati narode da se odreknu Isusa kao lažnog mesije. Te će izmišljotine i laži
potrajati više godina prije progona.
Ovdje ponavljam, i to s razlogom, da će sveta Crkva trajati i opstati u sve dane sve do
zadnjeg Suda usprkos svih svojih neprijatelja i sve paklene mržnje. Koliko se Pakao bude više
bijesno podizao protiv Crkve, toliko će je više naš Gospodin Isus Krist podržavati i štititi, a
broj mučenika će biti onaj koji je predodredio Gospodin. Ako će Pakao imati svoje lažne
proroke, Gospodin će imati svoje prave proroke koji će naviještati istine prave vjere i utisnuti
ih u srca istinskih vjernika. Bog će tada brojnim čudesima podržavati vjeru pravih vjernika
koji će biti u velikoj nelagodi.
9. Kako Crkva prikazuje Bogu krv prvih mučenika i pripravlja se nadopuniti im broj u
zadnjim vremenima
A sada da malo vidimo prilike zadnjih vremena Crkve Isusa Krista. Imala sam viđenje koje
bi moglo poslužiti nekom umjetniku za lijepu sliku kada bi razumio povezanost stvari koje
sam vidjela i prikazao ih u redu kako se prikazuju mome duhu.
Vidjela sam kao na nekom platnu cijelu povijest Crkve Isusa Krista i tri Osobe Presvetog
Trojstva. Otac i Sin su bili u sjedećem položaju, a pred njima sam vidjela Crkvu na koljenima
koja je bila kao lijepa djevica, a Duh Sveti je širio svoja krila nad Ocem, Sinom i Crkvom.
Rane Isusa Krista su izgledale svježe. Jednom rukom je bio pribijen na križ, a drugom je
prikazivao Ocu veliki kalež koji je dobivao iz ruku Crkve koja ga je podržavala u podnožju
Isusovih nogu. Otac prihvaćajući kalež, jednom rukom je prekrivao kalež, a drugom
blagoslivljao Crkvu predstavljenu kao djevicu.
I Crkva, djevica, jednom je rukom držala križ Kristov i čula sam kako obećava kako je
radije spremna proliti svu svoju krv nego se odijeliti od vjere u Trojedinoga Boga i sve druge
istine katoličke vjere. Oko djevice se vidjelo mnoštvo velikodušnih kršćana, njene djece, koji
su je mnogo ljubili, i toliko poštovanja prema Crkvi se vidjelo na njihovim licima da su svi
bili spremni proliti svoju krv, i to su gorljivo željeli, za pravu kršćansku vjeru koju je djevica
u ime cijele Crkve ispovjedila.
Shvatila sam da je u kaležu bila krv prvih mučenika Isusa Krista i vidjela sam da njihova
krv nije napunila kalež do vrha, nego samo do polovice. Zatim sam vidjela kako Isus Krist s
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izgledom blaga lica prikazuje kalež govoreći: „Treba se ispuniti kalež i tada ću ti ga prikazati
zadovoljan jer bit će svršeno“.
Ovo viđenje naviješta progone Crkve u posljednjim vremenima koja će napuniti kalež krvlju
mučenika jer se treba ispuniti broj ispovjedalaca i odabranika.
10. O mnoštvu mučenika u zadnjem boju ubijenih pogotovu zbog obrane Euharistije
Bit će puno mučenika u posljednja vremena kao što ih je bilo na počecima kršćanstva. Uz to
sam shvatila da će zadnja progonstva biti tako nasilnička da će u malo godina broj mučenika
dostignuti onaj iz prvih vremena, a nakon toga bit će opći Sud...
Isus će biti zadovoljan što je sve svršeno, jer će mučenici, kao što je to za sebe rekao apostol
Pavao, nadopuniti njegovu muku. Vječni Otac će primiti zasluge i krv mučenika Isusa Krista,
kao zasluge i Krv samoga Isusa Krista.
Ovdje dodajem kako sam jednoga dana nakon Pričesti bila duboko potresena Isusovom
stvarnom prisutnošću da sam se čudila kako se tako veliki Bog učinio malenim i s divljenjem
mu govorila da kako to da je on, svemogući Bog koji iz visina upravlja svemirom, u svetoj
Hostiji i gdje su znakovi njegove moći, ljepote? Pa ipak sam ga prepoznavala kao takvoga u
svome srcu. Oslanjajući se na istinu vjere čvrsto sam držala da je on stvarno prisutan u
Pričesti i govorila da bih bila sretna kada bih mogla podnijeti mučeništvo u obranu ove istine
vjere. I dok sam ja u sebi govorila ove riječi, osjetila sam u sebi Isusov glas koji mi reče:
„Jednoga dana će biti jako puno mučenika zbog obrane istine vjere u moju stvarnu
prisutnost u Pričesti jer će na kraju vremena ova istina biti bijesno napadana od protivnika i
pobjedonosno branjena od vjernika. Nekoliko godina prije dolaska Antikrista đavao će podići
lažne proroke koji će naviještati njega kao pravog obećanog mesiju i istovremeno će nastojati
uništiti sve istine kršćanstva. Ali ja ću učiniti da djeca i starci prorokuju, mladići će naviještati
moj zadnji dolazak. A ono što sam ti ovdje govorio bit će čitano i naviještano do konca
vjekova“.
11. O lažnoj Crkvi koja će krivim naucima Kristovoj Crkvi nanijeti golemu štetu
Činilo mi se da Gospodin s viđenjem koje sam gore opisala želi potaći vjernike da se čuvaju
zabluda zadnjih vremena. Reče mi Isus: „Znaj, kćeri moja, da će se pri kraju vremena i
približavanjem Antikristova kraljevstva pojaviti lažna religija koja će biti protiv toga da
postoji samo jedan Bog i samo jedna Crkva“.
Ovo će krivovjerje donijeti takvu pustoš i otpad te mislim da još ni jedno krivovjerje nije
bilo tako pogubno. Sljedbenici ovog krivovjerja će biti jako uspješni svojim riječima i
spisima. Krivovjerje će imati svoje sljedbenike posvuda i jako će se širiti te će zahvatiti sva
mjesta i sve narode. U početku će imati divan izgled dobrote, humanosti, dobrohotnosti, što će
biti zamka za još veći broj ljudi. Sljedbenici ovog krivovjerja, kako bi uspjeli u svome naumu,
ispočetka će imati veliko poštovanje prema Bibliji, Evanđelju i katoličkom nauku, objavljivat
će knjige iskrivljene duhovnosti s određenom primjesom dobre duhovnosti i naučavati da će
svojim naukom toliko uznositi duše da će moći prstom dodirnuti nebo.
Zbog toga nitko ne će sumnjati u svetost njihovih autora i poklonika koji će biti smatrani
većim učiteljima od najvećih svetaca, naprotiv najveći sveci prema njima su samo dali nacrte
krjepostima. U ovoj prijevari otac laži će puhati punim ustima. Ovi heretici će imati oltare i
hramove gdje će njihovi svećenici imitirati otajstva i obrede naše vjere, a u te obrede će
miješati čudne i praznovjerne stvari u zazivanju ili bolje reći profaniranju svetog imena
Božjega. Izokrenut će obred sakramenata, u početku će krstiti u ime tri Božanske Osobe, a
zatim će izmijeniti redoslijed Osoba Trojstva da bi na kraju izostavili neke od Osoba Trojstva
i dodali neke od njihovih „svetaca“.
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U svoj dvoličnosti izmišljat će i vanredne pokore naizgled veće od onih koje propisuje
Crkva i od onih koje su prakticirali sveci, ali to će biti samo puki privid i ništa drugo, kako bi
se pokazali pred ljudima.
Budući da će svoj nauk temeljiti samo na užitku sjetila, u sebi će prezirati život križa i žrtve,
mrtvljenje, a ono što će oni činiti bit će samo izvanjsko uzajamno natjecanje kako bi zaveli
jednostavne i neiskusne, lukavstvom i zlom nakanom ubrzo će početi javno iskazivati prezir u
vjeru i moral Evanđelja. Izrugivat će kršćane koji će još ostati vjerni Evanđelju i na takav
način će mnoge dovesti do otpada od vjere. A ta vrsta progona je zastrašujuća jer će biti
potpomognuta ljudskim obzirom, sebeljubljem, lažnim sramom i pogotovu strastima koje
imaju toliku moć sebi podložiti slabost čovjeka.
12. Lažne redovnice, lažna čudesa dvoličnih bezbožnika i njihovo skriveno ponašanje
Kako bi što više krivotvorili institucije svete Crkve Isusa Krista, ovi krivovjerci će imati
lažne redovnice koje će ispovijedati da daju zavjet djevičanstva, a zvat će se zaručnice iz
Pjesme nad pjesmama ili zaručnice Duha Svetoga. Đavlu će dobro poslužiti ove vestalke
koje će fascinirati narod, a bit će čašćene kao kakve božice obdarene darovima objava,
predviđanja budućnosti, ekstazama, ushitima u tijelu, a to sve pred drugim ljudima koji će
govoriti jedino o njihovim prednostima i vrlinama.
Isto tako posvuda će se govoriti o službenicima ove lažne crkve i čudesima koje čine, koji
će biti isto tako zauzeti oko zavođenja naroda velikim čudesima. Đavao će jako djelovati u
ovima te će ih uzdizati u zrak poslije njihove smrti, kako bi ih smatrali besmrtnima te će se
govoriti da je ova crkva velikih čudesa puno svetija od one prethodne.
Ali ne treba se dati zavesti, njihova čudesa, kao što su bila čudesa Šimuna maga ili vračeva
u Egiptu u vrijeme Mojsija, bit će od đavla i bit će u službi borbe protiv prave vjere. Trebalo
bi prosuđivati ta čudesa u svjetlu skrivenog ponašanja pripadnika ove lažne crkve, kao što se
stablo sudi po plodovima. Ovi umišljeni sveci, «prosvijetljeni i u Bogu ushićeni», ovi
čudotvorci će se noću u skrivenim odajama nalaziti i sjedinjavati sa zaručnicama iz Pjesme
nad pjesmama ili zaručnicama Duha Svetoga... sa tim lažnim djevicama s perverznim
nakanama. Ah koje užase vidim...
13. Zloba i zablude lažnih svetaca i kako će se trebati ponašati pravi vjernici u svim tim
zamkama
Pronalazit će sve moguće lažne razloge i argumente uz pomoć magije i zazivanja đavla u
borbi protiv prave vjere. Ponavljam što sam već rekla, iskrivljivat će smisao Svetog pisma, a
poglavito Pjesme nad pjesmama što će interpretirati u sjetilnom i tjelesnom smislu i činit će
svaku vrstu grijeha i odvratnosti... A njihovo nečasno ponašanje dugo vremena će biti
prikriveno očima javnosti. Bit će dobro skriveni u svojoj dvoličnosti i zadovoljenju sjetilnosti
što će biti kao njihov simbol i znak raspoznavanja. A sve to skupa ne će priječiti njihovu
oholost i zaslijepljenost da zahtijevaju za sebe prva mjesta u nebu i da se stave iznad svih
prethodnika.
Ovi hipokriti će izgarati od mržnje prema kršćanima, koristit će se uslugama moćnika kako
bi ih progonili i mučili, a njihova najveća želja će biti ili ih pogubiti ili navesti na otpad od
vjere. Razdijelit će u svom nauku Crkvu od Boga, trudit će se da ožive poganska božanstva i
ponovno ustanove idolopoklonstvo na ruševinama prave vjere.
A koja će sredstva imati pravi vjernici kako bi izbjegli tolike zamke sa svih strana i
podnijeli bez kolebanja tako užasne kušnje? Ne druga osim molitve i trajnog bdijenja, pristati
više nego ikada uz vjeru u kršćanska otajstva i odredbe Crkve, hoditi uvijek u svjetlu vjere s
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povjerenjem u Boga koji nikada ne napušta svoje i ne uskraćuje svjetlo razuma niti pomoć
naravi u potrebi.
Ali Crkva je opomenuta da bdije znajući da treba podnijeti dobar boj vjere.
14. Rođenje Antikrista i njegov prezir prema milostima koje mu je Bog udijelio
Sada trebam početi govoriti o Antikristu sa svim zlima koje će donijeti Kristovoj Crkvi.
Prije svega vidim da će se roditi od jedne od lažnih redovnica o kojima sam govorila a otac će
mu biti jedan od poglavara mračne Udruge gore spomenute. Antikrist će biti odgajan u
njihovoj školi i formiran na temeljima nauka one lažne religije. On sam će se hvaliti i uznositi
mišlju da je rođen od zaručnice iz Pjesme nad pjesmama i to će mu biti glavni razlog da voli i
cijeni više samoga sebe od Isusa Krista.
Isus mi je o Antikristu objavio da je njega uvrstio u broj otkupljenih svojom Krvlju i da mu
je još od djetinjstva dao sve potrebne milosti za spasenje. I kod njegova odrastanja će mu
davati milosti i poticati ga na obraćenje, ali će ih on sve prezirati i pogaziti. Vidim da će taj
Sin propasti sve darovane milosti okrenuti protiv samoga Isusa s uvrjedljivom zloupotrebom i
tvrdokornim odbijanjem, zbog čega će se uspeti do vrhunaca zaslijepljenosti u duhu i tvrdoće
srca. Prezirat će sve opomene i dobre primjere prijatelja, ugušit će sve opomene savjesti,
odbaciti sva sredstva koja vode spasenju i ne će nikada pristati da čuje glas Božji te će biti
prepušten sam sebi i svom osjećaju.
Ovdje trebam kazati o velikoj oholosti koja će Antikrista voditi pobuni protiv Boga kao
Vrhovnog bića, a koja će na Dan suda biti toliko ponižena i zbunjena te će biti prisiljen
priznati da će biti osuđen zbog vlastitog grijeha, a isto će se dogoditi i drugim osuđenicima jer
će svi vidjeti da su bili dobili dovoljno milosti da postignu spasenje, ali su zbog svojih grijeha
propali. Zbog toga će svi osuditi sami sebe opravdavajući tako Božju pravdu i dobrotu prema
ljudima.
15. Kako će se nakon pojave Antikrista sav Pakao obrušiti na Crkvu te kako će krv
mučenika ponovno raspaliti vjeru
Kada se pojavi Antikrist na Zemlji, sva oholost i zloba đavala će se s njime obznaniti i s
njegovim sljedbenicima, te mi se čini da vidim kako će ga slijediti sav Pakao sa svim
gnusobama. Sluge Antikrista će se s njime sjediniti kako bi vodili rat protiv Boga. Čini mi se
da će Isus Krist reći njima kao što je kazao Judi Iškariotskom kada je došao s vojnicima u
Getsemanski vrt: „Vaš čas je došao, moć tame već rasprostire svoju vlast“.
Dopustit će Isus da rašire i uzdignu svoju zlobu do točke koju je on označio i odredio, gdje
će ih zaustaviti te ne će moći ni koraka dalje.
Vidim tako veliki skandal u Crkvi, tako veliku pošast u svemiru da sama pomisao na to mi
donosi užas. Nisu se nikada vidjeli prije tolike prevare, izdaje, dvoličnost, bijes, pošasti i
prepredenosti na Zemlji. Mnoštvo «prosvijetljenih» i lažnih pobožnjaka olakšavat će jako
prijevaru i posvuda će širiti utjecaj dvoličnosti, a bit će potpomognuti i magičnim
očaravajućim zabludama sposobnim zavesti razum, duh i srce najpažljivijih i najdomišljatijih
ljudi. Tolika lažna čudesa, proroštva i proroci još se nisu nikada do sada vidjeli, doći će do
toga da će čak činiti svijetle likove i prikaze za koje će se vjerovati da su božanstva ili njihovi
glasnici. Jednom riječju, sve iluzije i zablude što Pakao može izmisliti bit će na djelu kako bi
zaveo jednostavne i privukao ih na stranu Antikrista.
Istina je da će se službenici Isusa Krista boriti protiv lažnih i zavodljivih novosti lažnog
nauka i razotkriti će laž ovih «naprednjaka». Svojom gorljivošću, prosvijetljeni Duhom
Svetim, stavljat će velike prepreke širenju zablude, hrabro će se zauzimati za Isusa Krista i
istine njegova evanđelja, ali će brzo s njima postupati kao što su postupali i sa njihovim
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božanskim Učiteljem. Nevjernici će se obrušiti na njih, predavati ih na mučeništvo. Njihovi
bijesni progonitelji će držati da mogu uništiti kraljevstvo Isusa Krista ubijajući njegove sluge,
a postići će upravo suprotno, to jest utvrditi će još više Kristovo kraljevstvo. Kristovim
učenicima dogodit će se sve ono što je njihov Učitelj proživio kod svoje bolne Muke i
Kalvarije.
16. Rat protiv Rima te pomoć Crkvi od sv. Mihaela i samoga Isusa
Vidim u Bogu da će suradnici Antikrista voditi rat protiv Rima, a ovdje ima jedna stvar koju
ne vidim jasno. Rim će biti pokoren, a sveti otac Papa će biti mučen i ubijen, ali ne znam da li
će to biti neposredno prije dolaska Antikrista, da li će to učiniti njegovi sljedbenici ili će to
učiniti sam Antikrist u jeku svojih pobjedonosnih pohoda.
Kada Antikrist bude trijumfirao zbog pobjeda nad Crkvom i bude se spremao da je uništi i
ukine, Bog sam će intervenirati na čelu svoje Crkve s Mihaelom arkanđelom okruženim
vojskom anđela. U dane kada bude najviše mučenika u Crkvi sam Gospodin će se ukazati i
osnažiti vjernike i reći će im:
„Hrabro, draga moja djeco, vi ste dobar boj bili. Veliki broj mučenika je danas okrunjen u
Nebu, a treba ih biti još veliko mnoštvo kao što je to određeno mojim vječnim odlukama.
Čekam ih, a kada svi mučenici koje sam predodredio dođu k meni, učinit ću vas nevidljivima
vašim neprijateljima gdje ćete biti do konca svijeta dok ću ja zgaziti ovog Čovjeka grijeha i
rod sotonin prokleti u ponorima Pakla“.
17. Antikrist vodi rat protiv Neba ali je pogođen gromom zajedno sa đavlima i svojim
sljedbenicima
Bog će, dakle, šutjeti još za neko vrijeme. Ali što može sav bijes Pakla protiv Božje
svemogućnosti? Kada Pakao bude aplaudirao zbog svoje pobjede, tada će Bog sjajno
trijumfirati i učinit će od same pobjede Pakla podnožje svoje slave. Bog, dakle, kao da je
čekao da vidi do kuda može ići nesmotrenost njegova neprijatelja. Ah može li biti veća?
Bog mi je pokazao ohole i đavolske nakane Sotone i njegovih suučesnika. Antikrist će biti
zaslijepljen istom slijepošću Lucifera. Vidim da će se i on smjelo i umišljeno uzdizati do
prijestolja Svevišnjega kako bi mu uzeo krunu i stavio je u oholosti na svoju glavu. Njegovo
zasljepljenje će ići do toga da će se smatrati bogom, do toga da će se truditi uništiti pravoga
Boga i zauzeti njegovo prijestolje, tražiti da mu se svako stvorenje klanja i uspostaviti
posvuda svoje kraljevstvo na ruševinama kraljevstva Svemogućega.
Zbog toga će on sa svojim sljedbenicima biti nošen od Sotone prema Nebu s velikom
radošću žudeći za istom slavom za kojom je žudio Lucifer, to jest vodeći rat protiv Vječnoga i
želeći uzdići svoje prijestolje iznad Božjeg prijestolja i željet će pokušati uništiti samoga
Boga.
Ah što činiš, nesretniče! –uzviknula sam zbunjena – što činiš, umišljeniče? Do vrhunca
dovodiš svoje prijestupe, ispunjaš svoje odbačenje, trčiš u svoju vječnu propast, zaustavi se,
priznaj svoga Gospodina, klanjaj se Bogu, vrati se Bogu... Možda imaš još vremena... Ah ne,
već je prekasno. Munja je došla iz oblaka, oluja je izbila nad glavom nesretnika i on je
pogođen gromom koji je izazivao. Dok je Antikrist svojim zadnjim naporom pokušao da pod
svoje noge stavi Svevišnjega, Isus ga je pogubio dahom svojih usta.
Kažem da će se u tom trenutku pokrenuti veliki sv. Mihael obučen Božjom pravednošću,
sići sa nebeskih visina u susret umišljenicima zastrašujućeg izraza koji će buditi užas kod
paklenih duhova, a naš Gospodin će dahom sv. Mihaela učiniti da se čuje njegov glas i reći
će:
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„Odlazite, prokleti, padnite u najdublje dubine Pakla“. U isti čas đavli ne će imati više
nikakve moći u zraku i na zemlji, a zemlja se otvori i ukaza se zastrašujući plameni ponor. S
visine svog prijestolja Isus Krist baci Antikrista i njegove suradnike u najdublji ponor Pakla
gdje će imati udjela u paklenim mukama oholog anđela čiju je oholost i pobunu nasljedovao,
a past će u ponor i đavli sa svim zlobnicima i najvećim vračevima i poglavarima pogrdnog
Pravilnika i zakona. Da, svi će pasti s visine oblaka, oni koji su mislili da će se uspeti na nebo
kao bogovi, past će skupa sa svojim poglavarom za kojega su smatrali da je moćniji od svih.
Past će ovo brojno mnoštvo jedni na druge odnoseći sa sobom i nesretni Pravilnik i zakon.
Vidim da će tako žurno pasti da će se Pakao uzdrmati i odjeknut će ponori Pakla.
18. Kako će plamen očistiti zrak, a mnogi sljedbenici Antikrista će se spasiti po pokori
Čim prokletnici padnu u Pakao, Bog će plamenom očistiti okuženi zrak i tako strahom
prožeti one koji su ostali na rubovima ponora te tako pripraviti ostvarenja svojih planova
milosrđa i pravde. Nakon što plamen za nekoliko minuta očisti zrak povući će se u ponor i
zemlja će se zatvoriti. Već sam rekla da je Antikrist skupa sa svojim suradnicima pao u ponor,
ali s njim su pali samo najugledniji i najgrješniji suradnici. Vidim da Bog u svome milosrđu
nastoji i u posljednjim činima pravde spasiti grješnike i vidim da će Bog u svome milosrđu
spasiti mnoge pripravljajući milost obraćenja. Otprilike jedna trećina će prihvatiti milost
obraćenja, a drugi će živi pasti u Pakao.
A svatko može lako zamisliti užas jadnih kršćana koji su dopustili da ih zavedu đavolske
iluzije i koji su bili potpisali nesretni ugovor i Pravilnik proglašen zakonom te se bili odrekli
Isusa Krista kako bi se predali njegovu neprijatelju. Kao izvan sebe trčat će tamo - ovamo
vičući i naričući ne znajući kamo ići niti što činiti.
19. Neki od pristaša Antikrista će se obratiti, dok će se drugi opirati milosti
U svoj toj užasnoj nesreći Božja milost će tražiti one koji je žele i uistinu mnogi od pristaša
Antikrista i otpadnika od vjere će otvoriti svoje srce Bogu. Zbog dobra obraćenika Bog će
dokinuti neke teške događaje kako bi im dao vremena za činjenje pokore. I tek nakon njihova
istinskog kajanja i pokore koja proizlazi iz ponizna srca Bog će dopustiti da se odvijaju svi
teški znakovi koji prethode njegovom Sudu.
Ali mnogi od preživjelih pristaša propalog Antikrista, njih preko polovine, ne će prihvatiti
milost obraćenja. Ovi nesretnici nakon nekog vremena će se ponovno okupiti, jesti će i piti,
zabavljati se i misliti samo na to kako podijeliti srebro i zlato koje im je preostalo u izobilju,
a u svom ushitu će govoriti: „Istina je da smo izgubili svoga vođu, ali što nas to briga? Nismo
mi propali i živimo na velikoj nozi. Što nam se još može dogoditi?“
Ovi nesretnici, koje je Bog sačuvao živima kako bi se obratili, umjesto da se okrenu Bogu,
sabrat će se u nekom velikom gradu i ponovno će organizirati čete za nove progone protiv
Crkve, a Gospodin mi reče: „One koji ponovno pođu protiv moje Crkve ne ću više
poštedjeti“. Tako da će ovi nesretnici propasti, a Crkva na Zemlji će biti u dubokom miru.
20. Kako će se grješnici obratiti i uteći svetoj Crkvi, a posljednji Sud će biti odgođen za
još koju godinu
Vidim u Bogu da će siromašni grješnici, koji su otvorili srce milosti, biti jako zbunjeni.
Prizivat će u pamet nešto od kršćanske vjere čega se mognu sjetiti i što će im milost
nadahnuti, ali ne će znati što je bilo sa Kristovom Crkvom, tražit će je, ali je ne će moći
pronaći. Tada će Gospodin poslati anđele da ih obavijeste da Crkva nije uništena i da nikada
to ne će ni biti te da se trebaju njoj okrenuti i potpuno se obratiti.
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Tada će se vidjeti pokornici sa svih strana kako hrle u Crkvu s najvećim jecanjem i suzama
pokore bilo novoobraćenika bilo vjernika koji će se dati na pokoru za siromašne grješnike. A
neki će biti tako raskajani da će umrijeti od bola. Crkve će postati jako svete i među
vjernicima će neprestano odjekivati hvalospjevi, blagoslovi, slave i zahvale Bogu.
Primjećujem isto tako da nakon propasti Antikrista ne će se odmah dogoditi posljednji Sud.
Neki će ga očekivati iz dana u dan s toliko nestrpljenja da će im svako odlaganje povećati
muku. A sveta Crkva će žudjeti u iščekivanju. Ali nikada ni jedan čovjek ne će točno znati
godinu ili dan kada će Sin Božji doći suditi žive i mrtve. Vidim u Bogu da će proći još
nekoliko godina prije dolaska Sina Božjega, ali ne znam koliko.
21. Prethodni znakovi Suda, kazne i obraćenja
Kad Bog pripusti slobodan hod prethodnim znakovima Suda, povećat će se potresi zemlje,
gusta tama će obavijati zemlju koja više ne će biti stabilna, nego će se otvarati na tisuće
mjesta pod nogama stanovnika, a mnoštvo ljudi će pasti u te pukotine, a pokrenut će se i
nebeska tijela. Plamen koji će s neba silaziti te onaj koji će proizlaziti iz utrobe zemlje bit će
pomiješan sa munjama i grmljavinom. Zrak će biti neprestano uzburkan i raspaljivan, a
uzavrelo more će pomjerati svoje granice uzdižući visoko valove i pjenu prijeteći da potopi
cijeli svijet.
Vidjevši sve te nedaće narodi će biti užasnuti. Vidim u Bogu da će grješnici biti uništeni
jedni odvojeno od drugih. Bog će ih do zadnjeg časa čekati. Kazna jednih će uzrokovati
obraćenje drugih te će se sa divnom primjesom pravde i milosrđa događati propast jednih i
odlučivati o spasenju drugih koji će otvoriti oči, činiti pokoru i vratiti se Bogu, dok će
grješnici pasti pod bičevima kazni i napuniti Pakao. Ah vidim da će veliki broj pasti u Pakao
kao kada tuča nošena vjetrom pada na zemlju.
Pa ipak u svoj strogosti udaraca prethodnih znakova Suda vidim da Božje milosrđe poziva
najočajnije grješnike. Ali vidim još gore stvari jer će se određeni broj ljudi ponovno okupljati
kako bi iznašli nove načine nepravdi i razuzdanosti slobodnjaštva. Dopustit će svu slobodu
svojim željama i strastima i dovesti do vrhunca svoju osudu uronjeni u svoje prljavštine.
Vidim kako će se sa zlatnim čašama u ruci izrugivati prijetnjama Svevišnjega i učincima
njegova milosrđa. O užasne li i nevjerojatne izopačenosti i nepravde!... Tko će ikada
razumjeti tu drskost i tko može reći kolika će biti njihova nesreća?
22. Kako će iskreni pokajnici nastojati prizivati otpadnike koji će loše završiti
Vidim kako se istinski pokajnici i pokornici približavaju otpadnicima s kojima su bili
suučesnici u nedjelima prije pada Antikrista i vidim kako sa suzama preklinju one nesretnike
da promijene život i slijede njihov primjer te se vrate Bogu jer još imaju vremena.
Vikat će: „Što to činite, prijatelji? Na što mislite, koja je to nesretna vaša zaslijepljenost?
Zar ne vidite osvetu neba koja visi nad našim glavama? Zar vam nije jasno da smo bili
izigrani obećanjima onog lažljivca koji se prikazivao kao očekivani mesija i tražio da mu se
klanjamo kao bogu?
Zar njegova drskost nije bila primjereno kažnjena od Isusa Krista? Ako nebo nije poštedjelo
njega, što možemo očekivati mi koji slijedimo njegovu zabludu? Prijatelji, zaklinjem vas,
otvorite oči. Priznajte s nama pravoga Boga i klanjajte mu se jer je milosrdan prema nama. O
suučesnici naših grijeha, budite to i u našim pokorama. Sjedinimo se kako bismo odagnali
Božju srdžbu kao što smo se bili udružili da je izazovemo. Nastojmo izbjeći sudbinu onoga
koji nas je zaveo“.
A oni će im odgovoriti: „Istina je da smo vidjeli pad boga koga smo obožavali i klanjali mu
se, ali za nas to je razlog više da ne priznamo nikoga drugoga i da mu se ne poklonimo jer je
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nemoguće znati koga se trebamo držati. To što je naš vođa pao ne zanima nas previše jer mi
smo još uvijek tu. Najbolji savjet je da uživamo bez uznemiravanja o budućnosti, koja možda
niti ne postoji, ne žaleći zbog sudbine koja je pogodila našeg vođu ili koja bi mogla nas
pogoditi. Da, uživati u sadašnjem trenutku u užicima i odagnati sve što može pomutiti užitak,
iskoristiti cvijet lijepe dobi prije nego li prođe to je jedini istinski princip našeg umovanja. Ne
želimo se uznemiravati idejama bogoštovlja niti želimo odbaciti cvijet lijepih dana naše
naravi koja nam pruža užitak“.
Tako će govoriti bezumnici u zasljepljenju svoga duha i tvrdoći srca odbacujući sva
sredstva spasenja koja su imali na raspolaganju. Ah, ne vide žalosnu sudbinu koja ih čeka.
Malo nakon toga Bog će ih baciti tamo gdje je završio Antikrist, njihov vođa, udarajući ih u
ushit njihovih strasti koje će se preobraziti u muke.
23. Kako će Krist pomagati svoju Crkvu u zadnjem boju
Sada trebam govoriti o pomoći i utjehama koje će Nebo pripraviti Crkvi u zadnja vremena
njenog trajanja. Isusovo Božanstvo nije nikada tako zasjalo kao u trenutku kada je bio na
izdisaju na križu. Tako će biti i sa njegovom Crkvom. Ne će nikada u njoj tako zasjati
božanski element kao kada se bude približavala svome kraju.
Vidim ovu svetu Kristovu zaručnicu kako će je više nego ikada prije voditi Duh Sveti, duh
istine, jakosti i utjehe. Vidim Crkvu pod okriljem Isusa koji se ne će prestati o njoj brinuti,
naprotiv, podvostručit će svoju skrb i svoju moćnu pomoć, svoje milosti i znakove blizine.
Božanska svjetiljka vjere koja vodi prave vjernike u njihovim koracima bit će jasnija,
svjetlija i življa. Plamen ljubavi Duha Svetoga koji će biti upaljen u srcima vjernika bit će
čišći i gorljiviji. Vidim da će se povećati gorljivost za Božju slavu u Crkvi razmjerno kako će
u njima rasti vjera, ufanje i ljubav. Vjernici će biti spremni ne samo trpjeti mučeništvo, nego
suočiti se i sa deset tisuća antikrista. Toliko će željeti proliti svoju krv za Krista da će trčati u
susret svojim mučiteljima kako bi zadobili s radošću palmu mučeništva pa i najbolnijim
patnjama za narav.
Njima će biti dosta ispovjediti javno da pripadaju Isusu Kristu i bit će nadmoćni nad svojim
progoniteljima.
24. Kako će vjernici iščekivati dolazak Isusa Krista
Istinski sinovi Crkve bit će sjedinjeni u zajedništvu takvim vezama ljubavi da će osnovati
kao neku republiku, najsavršeniju što je ikada bila na zemlji. Ne će imati ni civilnih zakona, ni
sudaca, nego će svi priznavati prvenstvo i autoritet Boga i njegova svetog zakona koji će svi
poštivati u svemu samo po svojoj savjesti iz ljubavi. Sretnog li stanja! To će biti neka
vladavina pravde u ljudskom rodu slična onoj koja je trebala biti u zemaljskom raju, bit će
nešto slično stanju kao da čovjek nikada nije sagriješio. Sva dobra će biti zajednička, slično
kao u prvoj Crkvi, a glavna briga svih će biti skrb za bližnjega i oko svega što može pomoći
oko spasenja i rasta u savršenstvu.
U tom svetom društvu neprestano će odzvanjati himni i hvalospjevi Bogu te se ne će čuti
svjetovne pjesme koje veličaju porok. Ne treba se, dakle, čuditi što će među njima biti
mnoštvo mučenika koji će izgarati najčišćom ljubavlju, što mi je to dao spoznati Isus.
Ove blažene žrtve će se trošiti od žudnje i očekivanja da vide i posjeduju Isusa Krista u
njegovoj slavi. A sam Isus će se radovati što je toliko željen od svoje djece i primit će sa
slatkim zadovoljstvom nježne uzdahe njihovih srdaca. A ovi vjernici će sudjelovati u gorućim
plamenovima ljubavi serafina i natjecat će se u ljubavi s najvećim duhovima Neba.

14

25. Slika stanja Crkve u zadnjim vremenima
Ovdje trebam prepričati jedan događaj iz moga djetinjstva jer mi Bog sada daje njegovo
objašnjenje, što mi je sve do sada bilo skriveno. Imala sam najviše 8 godina kada mi je Bog
pokazao sljedeće viđenje koje je istovremeno obuzelo moje tjelesne oči kao i one nutarnje,
duhovne.
Negdje oko pola noći jako mračne, probudila sam se i vidjela u kući svoga oca jedan okrugli
prostor svjetla koji je imao promjer oko 1 metra. Taj prostor mi je izgledao ispunjen gorućim
žeravicama međusobno uređenima i raspoređenima. Veličina žeravica je bila različita, a
plamen je svima davao određeni mali pokret koji ih je međusobno dijelio a bez da previše ne
napuste svoje mjesto. Njihova boja je bila kao ona zalazećeg sunca u predvečer dana kada je
lijepo vrijeme u hladnijem periodu godine kada je krug sunca izgledao veći. U kući su svi
spavali, a ja sam se pitala što bi bilo to čudno ognjište? Da li se radilo o priviđenju ili možda o
stvarnoj vatri s kućnog ognjišta?
Digla sam se i otišla do ognjišta te osjetila njegovu toplinu, a onda se vratila do one
vanredne pojave koja je uvijek bila u sredini sobe. Radoznalost me poticala da je više puta
vrhom prsta nastojim dodirnuti. I kod dodira nisam osjetila nikakvu bol. I svaki puta kada
sam dodirivala pojavu, kao da sam čula nutarnji glas koji mi je govorio da ne diram. Isti glas
mi je kazao da ću jednoga dana shvatiti značenje ovog ukazanja, a tada je sve nestalo i ja sam
ponovno legla i zaspala. Nisam osjećala nikakav strah niti želju da bilo s kime o tome
govorim sve dok mi Isus sam, dugi niz godina nakon toga, nije pojasnio viđenje.
A reče mi: „To viđenje je slika Crkve na kraju vremena u zadnjem periodu njenog
postojanja na Zemlji kakvu danas poznajete“.
26. Objašnjenje prethodnog viđenja i obavijesti Isusa Krista da se njegov Sud približava
Isus mi reče: „Crkva je moje svjetlo koje svijetli u tami, a tama je ne razumije uopće. Ono
okruglo svjetlo, koje si vidjela kao dijete u tami sobe, označava Crkvu u zadnja vremena
među nevjernim narodima. Crkva je odijeljena od tame po mome posebnom utjecaju na nju i
po mojoj zaštiti. A goruće žeravice predstavljaju vjernike. Različitost njihove veličine
označava različitost stupnjeva ljubavi i zasluga i krjeposti, a njihova uzajamnost označava
bratsku ljubav koja će vladati među kršćanima zadnjih vremena.
Plamen koji raspaljuje žeravice simbolizira plamen Božje ljubavi koja će ih raspaljivati te će
se i same preobraziti u plamen. Da, još jedanput ponavljam, evo moga svjetla koje svijetli u
tami, a tama ga uopće nije shvatila“.
Jednom drugom zgodom Isus Krist mi se ukazao u svom ljudskom obliku. Mogla sam ga
motriti osjetilima i nutarnjim i vanjskim za vrijeme zahvale nakon Pričesti kada sam bila na
nogama blizu oltara. Zatim sam ga vidjela kako me gleda i prodire pogledom ukazujući mi
prstom na neku stvar, a ja nisam znala na što mi to ukazuje.
Ja ga upitah: „Moj Gospodine, što mi to želiš reći, što želiš da shvatim?“ On mi odgovori:
„Ukazujem ti da se moj Sud približava“. I odmah prestade viđenje. Ostala sam zbunjena.
Jednom drugom zgodom Isus mi se ukaza u crkvi i reče mi: „Tko je svet, neka se još više
posvećuje, tko je čist, neka se još više čisti jer vrijeme je kratko. Vidjet ćeš, kćeri moja, kojim
ću velikim kušnjama pripraviti svoju Crkvu da se pojavi preda mnom na Dan suda.“
27. Kako će u zadnje dane Isus Krist kušati Crkvu mukom napuštenosti i zabrinutošću
iščekivanja
Vidjela sam je da u jednom trenutku muka zahvatila sve Isusove službenike i vjernike. Bila
je to muka koja im je uzrokovala veću patnju od gladi i žeđi, siromaštva i svih đavolskih i
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antikristovih progona. Crkva je u jednom času bila stavljena na kušnju lišenosti sjetilnih i
duhovnih, nutarnjih i vanjskih utjeha. Bog je u jednom času oduzeo Crkvi sve vanjske oblike
pomoći kojima ju je pomagao u zadnja vremena, kao što je vidljiva pomoć anđela ili glasovi
istinskih proroka.
Sami službenici Gospodnji i svećenici gotovo nisu znali što bi mislili o Božjim obećanjima
za koje vide da se ne ispunjaju, kao da su bili napastovani izgubiti nadu. Usprkos toga poticali
su vjernike na strpljenje. „Sigurno će doći - govorili su – ali trebamo čekati njegov čas a da
ne izgubimo hrabrost. Nebo nas želi kušati do kraja kako bi se povećale naše zasluge,
podvostručimo gorljivost i pokoru, molimo usrdno da dođe njegovo kraljevstvo“.
Bog mi je dao shvatiti da su mu ta raspoloženja duša jako draga, i upravo u tom stanju Isus
želi zateći svoje kada bude dolazio i tada će vjernici kao vrhom prsta dodirivati Isusov
dolazak. A ova muka je početak ili dio nutarnjih muka Crkve u zadnje dane. Isus mi je
pokazao kako vidi veliku vjernost u ovom novom obliku mučeništva Crkve koja je već bila
ožalošćena. Crkva na taj način obilno pije velike gutljaje gorkog kaleža muke Isusove te kao
da će uskliknuti iste riječi koje je Isus izrekao: „Duša je moja nasmrt žalosna“.
Vidim da je božanska ljubav uzrok ovog nutarnjeg trganja, ljubav koja treperi u
plamenovima i gađa gorućim strjelicama srca, kao kada je posuda usred vatre, sve duševne
moći izgaraju i sahnu. U ponoru tolike svoje nutarnje muke viče:
„O vi svi koji prolazite promotrite i vidite ima li muke kao što je moja!... Uzdišem čekajući
svoga Dragoga, žarko ga želim vidjeti, htjela bih znati barem čas njegova dolaska, jer toliko
vremena već ga uzdišući želim vidjeti. O sva srca osvojena privlačnošću njegove ljepote,
budite dionici moje patnje“.
28. Žalopojke Crkve na izdisaju koja traži svoga božanskoga Zaručnika
Ono što je najviše žalostilo Crkvu je jedna vrsta nesigurnosti u kojoj ju je ostavio Isus Krist:
da li je dostojna Božje ljubavi ili Božje odbojnosti, te nije znala da li ju je Isus ostavio. Crkvu
će mučiti misao da je za neko vrijeme odijeljena od Isusa te osjećaj da to neodređeno vrijeme
izgleda kao vječnost. U sili svoje ljubavi sama ovakva pomisao za Crkvu je bila kao koplje
koje joj probada srce kao što je probolo i Isusovo. A to je jedna nova karakteristika sličnosti
koju božanska ljubav čini između Crkve i njenog Zaručnika.
U svojoj muci Crkva viče: „Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio! Ah moj dragi
Zaručniče, što si postao za mene ili što sam ja postala za tebe? Udalji od mene, molim te, ove
nemire i strahove i, ako je moguće, odagnaj od mene ovaj kalež koji više ne mogu podnositi...
Ali što govorim, neka ne bude moja, nego tvoja volja, tebi se podlažem do zadnjeg uzdaha,
zaslužujem tvoju strogost i spremna sam je podnositi sve vrijeme koje ti želiš“.
Tako govori Crkva ljubavlju neutješno ranjena, pa ipak zadovoljna u svojoj muci kakvu je
proživio i njezin Zaručnik Isus Krist.
29. Usporedbe zadnjih saopćenja ljubavi između Krista i Crkve
Tko bi to rekao? Ova neutješna Zaručnica traži svog Zaručnika koji joj je blizu. Dok ga ona
zove, sam njen Zaručnik je vodi za ruku ili radije je drži u svom naručju i potiče ove uzdahe i
gorljive zazive. Konačno odgovara svojoj Zaručnici.... a ona poskakuje od radosti i
prepoznaje njegov glas:
„Kako su lijepi tvoji koraci, Zaručnice moja, kako mi je slatka tvoja ljubav, koliko mi se
dopada tvoja nježna želja za mnom. Da, moja Dragano, ti si ranila moje srce, sva si lijepa u
mojim očima“.
Vidim da se Božja ljubav obilno prelijeva i pred njom se topi srce Zaručnice koja kliče: „Ah
moj Zaručniče, ne mogu više... gubim svijest... moje srce žudi ljubavlju za tobom, moje srce
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gori željom da se s tobom sjedinim i posjedujem te bez straha da ću te više ikada moći
izgubiti“.
Nema ništa nečistoga u ovim duhovnim općenjima ljubavi, u ovoj slici, a jao čovjeku koji bi
u tome vidio skandal, znači da je tjelesan te ne razumije ništa o Bogu.
Vidim kako se Zaručnik i Zaručnica predaju izljevima i ushitima ljubavi, jer se radi o
savršenom sjedinjenju. Ne mogavši više izdržati, srce Zaručnice podliježe preobilju Božje
ljubavi te ona izriče one riječi koje je Isus kazao na križu: „Svršeno je... Bože moj, ljubljeni
moj, sve je obuzeto tvojom ljepotom... u tvoje ruke polažem dušu svoju“.
Tada vidim Crkvu kako izdahnu, ali što kažem, ona je besmrtna kao i Isus na križu, te kuša
kako se podvostručava ljubav u njenom srcu i s gorućim uzdasima se predaje sve dok nije
zaspala u Isusovom krilu, među njegovim rukama.
30. Objašnjenje prethodne usporedbe o smrti vojujuće Crkve i svih živih bića
Ovo novo stanje Zaručnice predstavlja stanje vjernika i Crkve koju smo vidjeli u nutarnjim i
vanjskim patnjama. Muke i suhoće, žalosti i strahovi za njih su najteže kušnje, ali su i stjrelice
kojima Božja ljubav neprestano ranjava njihova srca kojima, iako u najtežoj muci, ljubav čini
da budu sretni. Čujem kako jedan drugome govore:
„Ah ne znamo kada će doći Gospodin, koje li muke! Koliko godina, samo Bog zna. koliko
ćemo još biti u ovoj čežnji? Hoćemo li ikada vidjeti Dan proslave njegova vječnog
kraljevstva?“
Upravo tad će ga kao prstom dodirivati i već će biti svjedoci kraja svijeta, posljednjeg Suda
i velikih događanja Onoga koga su uvijek željeli. Vidim da će se svećenici sabrati u crkvama
sa svim narodom kako bi slavili sveta otajstva, kao što su to uvijek i činili, ali ne znaju da će
to biti posljednji puta. Sav narod će se pričestiti... A tada se događa ono otajstveno sjedinjenje
i zanosi ljubavi. I ne mogavši više podnijeti žestinu Božje ljubavi, vjernici, kao djeca Božja
podleći će ljubavi. Vidim da će svi blago izdahnuti u poljupcu Gospodnjem, svatko će blago i
slatko usnuti među rukama Gospodnjim kao što dijete zaspi u naručju koje ga je nosilo.
Evo dragocjene smrti sinova Božjih i sinova Crkve. Drugi ljudi će umrijeti u isti čas skupa
sa svim živim bićima. A ovdje treba dodati da skupa sa svim stvorenjima iščekuje se novi
poredak stvari. Sada mi Bog daje vidjeti strašni prizor posljednjega Suda.
Napomena uredništva: Mistično iskustvo sestre Ivane od Božića i objave o posljednjem Sudu
objavit ćemo u sljedećem broju ovog našeg izdavačkog niza.
MOLITVA ZA KATOLIČKU CRKVU
Uzvišena Bogorodice i naša Majko, izmoli nama katolicima snagu Duha Svetoga da se
odupremo pokvarenosti ovoga svijeta i ostanemo vjerni Božjim zakonima. Isus nam je rekao:
„Vi ste sol Zemlji. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Više nije ni za što, osim da se
izbaci van da je ljudi pogaze“. (Mt, 5,13).
O Presveto Trojstvo, smiluj se Katoličkoj crkvi da opet postane svjetlo svijetu! Ujedini sve
one koji štuju Tvoje uzvišeno Božanstvo i Tvoj zakon. Oprosti našoj bijedi jer ponavljamo
grijeh Adama koji se usudio dirnuti u drvo spoznaje dobra i zla umišljajući sebi da on može
određivati što je dobro a što zlo, što je grijeh a što nije. Otvori nam oči da vidimo zablude
lažnih proroka i učvrsti nas u Istini. To Te molimo po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Bratu
našemu i Spasitelju, Posljednjem Sucu.
Amen
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